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ভামকা 

আমি রুগ্ন অবস্থায় শধ্যাশায়ী খাকিয়াও পত্রক্মদেশের 

শিবাজীর” পাঠক-পাঠিকাদের দু'টো কথ। বলবার লোন 
সংবর্ণ করিতে পারিতেছি না। 

লেখক বেশ কৃতিহ্ধের মহিত সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় 

মথাষথ ভাঁবে “আলঙফযাঁর” জীবন চিত্রিত করিয়াছেন 

এবং পুস্তকখানি খুব সময়ৌোপধে!গী হইয়াছে- এজন্য 

লেখক আমার ধন্যাবাদাহ । 

গৌরবময় ভারতের সঙ্গে গৌরবময় ব্রঙ্গের একদিন 

মিলন ছিল, আজ আবার এই দুই পরাধীন সর্ববহার 

দেশ মিলিয়ছে। কিন্তু কেহই কাঁহাকেও ভাল করিয়। 

চিনিতে পারিতেছে ন।। আবার এক তৃতীয় পক্ষ এখন 

এই মিলনের পথে প্রবল অন্তরায় স্থগ্টি করিয়া এই ছুই 
এক ভাবাপন্ন দেশকে চিরবিচ্ছিন্ন করিবার বড়যন্ত্র করি" 

তেছে। এরূপ ছুর্দিনেই এরকম বই'র বিশেষ প্রয়োজন। 

এই পুস্তকের তরুণ পাঠক-পাঠিকাঁর নিকট আমার 
বিনীত নিবেদন এই যে, তাহারা যেন যুবক আলঙফয়ার 

মত স্বাধীনতাকামী হইয়া নিজের দেশ-মাতৃকাঁর শৃঙ্খল 
মোচনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া] জীবন পণ করিয়া কণ্মসাগরে 
ঝঁণপাইয়া পড়েন; যেন মনে রাখেন “পরাধীনের স্বাধীনতা 
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অজ্ভনই একমাত্র ধর্ম্ম। কর্ম ও জীবনের শ্রেষ্ঠতম 
উদ্দেশ্য” । 

বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে আলউফয়ার স্থঠি হউক-_ 

আলওফয়ার আদর্শে সমগ্র দেশ অনুপ্রীণিত হইয়া তুমুল 
স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃন্ত হউক আর সেই সংগ্রামের 

কাঁড়া, নাঁকাড়াঁর ধ্বনিতে সমস্ত দেশ প্রতিধ্বণিত হইয়। 

উঠিক-_-এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা ও একমার 

কামন!। 

এই পুস্তক পাঁঠ করিয়া যুব-হৃদয় বিপ্লবী মনোবৃত্তি 
লইয়া রা, ধর্মে, সাহিত্যে, সমাজে সমস্ত অন্যায়ের 

আমুল পরিবর্তনে সচেষ্ট হইলেই এই পুস্থক প্রকাশের ও 

পাঁঠের সার্থকতা | 

আমি আশ। করি, ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় 

আলডফয়ার জীবনী প্রকাশিত হইয়া সমগ্র ভারতকে 

আলওফয়ার আদর্শে উদ্বদ্ধ করিয়া তুলিবে। 

লেখক চিরজীবী হইয়া আরও এন্সপ পুস্তক প্রণয়ণে 

মনোযোগী হইলে বাধিত হইব । 
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ভম্বতেকিত্ণেজ্র শ্পিলাত্জী 

্বানল২৬ক্ম্স। 

পূর্ববকথ। 
তে|মর। অনেকেই বড বড় গ্রীমার দেখেছ । সমু 

পার হয়ে, দূরদেশে পাড়ী দিতে হ'লে, এ সব হ্রীমারে 
করে যেতে হয়। তিনশ” বছর আগেও এই সব 

ট্টামার ছিল না। বড় বড় পালের জ্ঞাহাজে চড়ে লোকেরা 
সমুদ্র পার হতো । আমাদের পূর্বপুরুষেরাও বড বড় 

জাহাজে করে সমুদ্র পাঁর হতেন। হাজার হাজার বছর 

'আগে তাঁরা নানদেশে গিয়ে বাণিজ্য করতেন; ধন্ম- 

পাচার করতেন, কেউ কেউ সেই সব দুরদেশে বাড়ী ঘর 

তৈরী করে বাসও করতেন। এখন ইউরোপের লোকেরা 

বৃত্তন নৃতন দেশে গিয়ে বসবাস করে। কিন্তু আমাদের 



এক্ষদেশের শিবাজী 

আগের সেই বৈন্ব নেই, নিজের দেশেই সুখে স্রচ্ছন্দে 

থাকতে পারি না, বিদেশে গিয়ে থাকা ত অনেক দুরের 
কথা! বাক সে কথা, তোঁমর! বড় হয়ে প্রাচীন হিন্দু- 
দের সম্বন্ধে জান্তে চাইলে, ভীদের সন্বন্ধে সব কথা 

জানতে পারবে । তারা যাবা করে গিয়েছেন অনুসন্ধান 

করলে এখনও নান! দেশে তার চিহ্ন দেখতে পাবে। 

এই গোটা ভারতবধ হিন্দুদের রাঁজ্য ডিল। তাঁর 

দক্ষিণ ভাগের নাম ছিল দাক্ষিণাত্য। দাক্ষিণাত্যের 

মাড্রা 'প্রদেশে তেলিজনা বলে একটা জনপদ রে 

সেই তেলিঙগনা হ'তে হিন্দুরা বঙ্গোপসাগর পার হা 

ব্রন্ষদেশে বেতেন। ব্রঙ্গদেশে গিয়ে ভীদের অনেকেই 

বাড়ী ঘর তৈরী করে বান করতেন । এর ফলে জমে 

হিন্দু আগ্যদের সঙ্গে বন্মার মঙ্গোলীযুদের বিবাহ সম্থন্ধ 

হ'তে লাগলো । আর তাদের যে জব ছেলে-মেয়ের! 

ক্লম্বালো, তারা স্গতন্ত্র নূতন জাত রূপে পরিগণিত হ'লো। 

তাদের পূর্বপুরুষ তেলিঙ্গনা থেকে গিয়েছে, তাই তার! 
বন্দাদেশে তেলে বলে পরিচিত । বন্মায এই তেলেও 

জাতি ক্ষমতাশালী হ'য়ে বন্মার পুর্ব উপকূলে রাজ্য 
বিস্তার করেছিল । (সে রাজ্যের রাজধানী ছিল থেটন 

সহর। তারপর তেলেডরা রাজ্য বিস্তার করতে করতে 

আরও উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছিল! শেষে 

ইরাবতী নদীর সমস্ত বদীপ ভাগ তার। দখল করে। 



আলওঙধয়া ৩ 

প্রোম সহর হ'তে সমুদ্র""উপকুল পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে 

তাদের রাজ্য বিস্তৃত হয়। তখন তেলেড রাজ্যের রাজ- 

ধানী হয় পেগ্ড সহর। 

বন্মাদেশে তেলেডদের রাজা ছাড় শান আর বম্মা 

এই জাতিরও রাজা ছিল। প্রোম সহর হ'তে উত্তর 

দিকে বন্ম(দের রাজা ছিল। তাদের রাজ্যের রাজধানী 

ছিল আঁভ। নগর ॥ পুর্বব দিকে মাল ভূমিতে ছিল শান, 

দের রাজ্য । তখনকার সময়ে শান রাক্সে অনেক ছোট 

চোট রাজ। ( সবোয়া ) ছিলেন । শান রাঙ্গারা ছিলেন 

ল্াধীন। তবে বিপদে পড়ে তারা কখনও বন্মা রাজার 

শরণ নিতেন, কখনও বা তেলেও রাজার বশাত। স্বীকার 

করতেন। বন্মারা যেমন, তেলেউরাঁও তেমনি তাদের কাছ 

পেকে মাঝে মাঝে সাহাষ্য পে'ত। তার সহজে ন্ুগে 

পড়ে বশাতা স্পীকার করত, তাই তাঁদের ক্রাতশক্রও কেউ 

ছিল ন। । 

কিন্তু বন্মার। ছিল তেলেউদের জাঁতশ্র্ূ । এই ড্ুই 

জাতি কারও কাঁছে কেউ হার মানতে চাইত না। তাই 
ছিল তাদের মধ্যে রেষারেষি, আড়াআড়ি । এই আঁড়া- 

আড়ি শত শত বছর ধরে চলে আস্ছিল। কোন বন্ম। 

রাজা শক্তিশালী হ'তে পারলেই তেলেও রাজ্য জয় 

করতেন, তেলেডদের নিধ্যাতন করতেন। তেলেউরা উৎ- 

পীড়িত হ'য়ে দেশ ছেড়ে শ্বামরাজ্যে গিয়ে আশ্রত্র 



'৪ ব্রহ্ধদেনের শিবাজী 

নিত। আবার কোন তেলেড রাজা প্রবল হ'য়ে উঠলেই 

বদ্মাদের রাজ্য জয় করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর্তেন। 
আর তাঁদের পরাস্ত করতে পারলেই তাদের পশুর মতন 

ত্যা করতেন। নিগৃহীত হ'য়ে বণ্মাদের কেউ 

আরাকানে পালিয়ে যেত । কেউ কেউ উত্তর দিকের 

পাহাড়ে-জঙগলে গিয়ে প্রাণ বীচাত। এমন ঘটনা বহুবার 

ঘটেছে। বন্ম। দেশের ইতিহাসে তার প্রমাণও যপেস্ট 

আছে। 

বিদ্রোহা 
ত্র্গদেশের সব চেয়ে বড় নদী হল ইরাবতী ! ইরা- 

ব্তী নদীকে হিন্দুরা গঙ্গার মত পবিত্র মনে করে। নাগ! 
পাহাড় হু'তে চিন্দুইন নদী দক্ষিণ দিকে এসে ইরাবতীর 
সঙ্গে মিশেছে । এই ইরাবতী আর চিন্দুইন নদীর মাঝে 

টাবিন জেলা, টাঁবিনের এখন নাম হয়েছে সোয়েবো। 

এই টাঁবিনের এক গ্রামে এক শিকারী বাস করতো । 
খেলায় ধুলায় সে তার সাথীদের হারিয়ে দিত বলে তাঁকে 

লোকে অঙজেয়া বলে ডাকৃতো।। বন্ম। ভাষায় অওজেখা। 

কথার অর্থ হচ্ছে “জয়ী।৮ তার বিপুল শক্তি দেখে 
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শিকারীরা তাকে নেত। বলে মান্তো; সেও নকলের 

কাঁছে মুসোবো বলে পরিচিত ছিল । মুসোবে। শবের 

অর্থ “শিকাঁরী-নেতা 1” তার শ্রামকেও লোকে মুসোবো। 

মও অর্থাৎ “শিকারী-গীা? বলে নির্দেশ করত 1 এই 

_মুসোবো। নাম থেকে বর্তমান সোয়েব নামের উৎপন্তি 

হয়েছে! 

অডউজেয়ার বাপ ছিল তাদের গ্রামের মিউখুজী ব! 
পর্দার । সে গ্রামের লোকদের কাছ পেকে খাজনা 

আদায় করে রাঁজসরকারে জম দিত। গ্রামের দুষ্ট 
(লাকদের সাজ! দিয়ে গ্রামের শান্তি রক্ষা করত । সারা 

জীবন সে বন্মী রাজার অধীনে কাজ করেছিল। কিন্কু 

তার শষ বয়সে (১৭৫২ খুষ্টাব্দে) তেলেউরাজ বিস্যা- 
ডালা বন্মী রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁর রাজ্য কেড়ে 

নেন। তেলেউরা বন্মাদের হারিয়ে দিয়ে আভা নগরে 

আগুন লাগিয়ে দিল। বন্ধাদের রাক্রধানী আভা ধ্বংস 

হ'য়ে গেল। ভাই শেলেড বিন্যাডালা বন্মাদের রাজ। 

হল বশ্মা রাজাকে বন্দী করে তেনেওড রাজা দেগুতে 

গেলে! তখন তেলেড রাজার প্রতিভূ হয়ে বন্মাদের 
শ!সন করবার জন্য আভায় রইল তেলেড রাজার ছোট 

গাই যুবরাজ, আর তেলে সেনাপতি ডালাবন। 

রাজা জয় করে তাকে ত শাসন করতে হ'বেই তাই 
তেলে রাজার প্রতিভূরা নৃতন রাজের লৌকদের বশ 
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করবার জণ্ঠ চারিদিকে সেনাপতিদের পাঠিয়ে দিল। 

সেনাপতিরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বশ্মাদের তেলেড রাজার 

দেওয়। জল পান করাতে লাগলো । এই জলকে বলে 

গিস্সায়ে (দাস্থ বারি)! যারা এই জল পান করে 

বুঝতে হবে তারা বিজয়ী রাজাকে তাদের সম্রীট বলে 

মেনে নিচ্ছে আর চিরকাল রাজার অনুগত প্রজা 

হয়ে থাকবে বলে প্রচার করুছে। যারা এই জল পান 

করতে অস্বীকার করে বুঝতে হবে তার! রাজাকে নান্তে 

চাঁয় না। লোকেরা অন্গীকার করলেই সেনাপতি সৈন্- 

দের নিয়ে তাদের সাঁজ। দেয়, জোর করে তাদের 

বাজার আনুগত্য স্পীকার করতে বাধ্য করে। এইজপ্ু; 

দেনাপতিরাঁই জল নিয়ে চারিদিকে বেরিয়ে পড়েছিলেন ! 

তেলেও সেনাপতিদের হাত থেকে খিস্সায়ে পান করতে 

কোন বন্মা প্রজ। অস্বীকার করলো না! তারা শ্বচ্ছন্দে 

এই জল পান করে চিরকাল তেলেড ব্লাজার বশে খাকুবে 

বলে প্রতিজ্ঞা করুল। গায়ের জোরে যারা দেশ জয় করে, 

তারা অত্যাচার করধার সময় শ্যায় অন্যায় কারণ শুনতে 

চায় না। খেয়াল হলেই লোকদের আকাঁরণে কষ্ট 

দেয়। তেলেউ সেনাপতি সৌঁয়েবোর দিকে আস্ছে 

শুনে অওজেয়ার বাপ গ্রামের লোকদের ডাকালেো । 

গ্রামের পাশে ঝাঁঘাতে ্  বিশ্রাম ঘরে ) তাদের পঞ্চায়েৎ 

বস্লো। বুড়োরা বল্ল, “যিনি রাজা হবেন, তাকেই 



আলঙউফয়া .. গ্ 

আমাদের কর দিতে হবে। আমাদের রাজা ভেলেডদের 

সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেছেন । এখন তেলেড বিন্যাডাল। 
বাজ! হয়েছেন _কফাঁজেই তাঁকেই আমাদের কর দিতে 

হ'বে। এখন দিতে আপন্তি কলে কি ফলহ'বে? 

তাতে তেলে সৈন্যরা এসে শুধু গুধু অত্যাচার করবে 

বই তনয়! তার আমাদের রেহাই দিবে নাঃ জোর 
করেই কর আদায় করবে। সব দিক ভেবে দেখে, 
আপত্তি না করে এখন আমাদের রাঁজ কর দেওয়া উচিত 1” 
'অউজেয়ার বাপও এই প্রস্তাবে সম্মত হলো । সকলে 

তেলেড রাজার বশ্যত। স্বীকার করবে, তেলেড রাজাকেই 

কর দেবে গ্রামের বৈঠকে স্থির হালো। 
বিন্তু অউজেয়া একেবারে বেঁকে বনলো।। বুড়ে! মাঁতি- 

নরদের এই পণানর্শে সে ক্ষেপে উঠলো । একলাই 
বৈঠকে দীড়িয়ে নিভীক কণ্ে তাঁর প্রতিবাদ করলে-_ 
“লাখির বদলে সেলাম ঠকৃতে আমি পার্ব না। 

তেলে সৈন্যের! বশ্মাদের উপর কত অত্যাচার করুছে, 
৬1 তোমরা শ্ুন্ছ । পথে-ঘ!টে, ন্গরে-বন্দরে। বন্মারা 
অপমানিত হচ্ছে! এর প্রতিকার আমাদের করতেই 
হবে। শত্রদের আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না। 

তাদের কর দিয়ে কিছুতেই সাহাধ্য কর্ব না। সব সময় 

আমি তাদের ধ্বংসের চেক্ট। করবো 1৮ একজন বুড়ে। 
হাকে প্রন্ন করল, “কেমন করে শক্রদের তুমি ধ্বংস 
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করবে £ তোমার সৈন্য কৈ হাতিয়ার কৈ? তোঁমাঁর 
মুখের কথা আর গায়ের জোরেই কি শব্রু ভয়ে পালিয়ে 

যাবে ?” অঙজেয়া উত্তর দিল, “ভাগারে ভর অস্ত 

থাকলেও সব সময়ে শক্রকে জয় করা যাঁয় না। সৈন্য 
দলে পর্ম্যাপ্ত সৈম্য থাকলেও শত্রু তাঁড়ান যায় ন। দলে 
সৈন্য কম কি বেশী হলো সে বিচার আমি করি না; 

সৈন্য অল্প হলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নেই! প্রাণের 

টানে সেই অন্ন কয়জন লোক এগিয়ে এলেই যথেষ্ট । 
এমন কয়েকজনকে গেলেই আমি যুদ্ধে নাম্ব। হাঁতি- 

যার আপনি এসেই জুটবে।” অঙউজেয়ার কথা শুনে 

কেউ আর জবাব দিল না সবাই প্রাণের মাঝে একট? 

নৃতন বল পে'ল। তখন অঙজেয়া আবার বলে উঠল 

“আমি তেলেউদের সঙ্গে কিছুতেই আপোষ করুন নাঁ। 

হ্াদের দেশ থেকে তাড়াতে ন। পারি, তাঁদের স্থখে 

এ দেশে রাজত্ব করতে দেবো না। পদে পদে বাধ! 

দেবো । বাঁড়া ভাত কেড়ে নেওয়ার শক্তি হয় ত হবে 

না, কিন্তু চেষ্টা করলে বাঁড়া ভাতে ধুলে। সবাই কিছু 
মিশিয়ে দিতে পারে ।” অউজেয়াঁর কগ! শুনে কয়েকজন 
যুবকের মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল। তার! যেন এই পথের 
সন্ধান করে নবেড়াচ্ছিল, এতদিন খুঁজে পাচ্ছিল না। 

আঁজ হঠাৎ এই পথ খুঁজে পেয়ে তারা উদ্সাহে লাফিছছে৷ 
উঠল । সেই মুহুর্তেই তাঁরা সঙ্কল্প করল দেশের মুক্তির 
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জন্য তাঁরা যুদ্ধ করবে। শত বিপদ আসে আন্ুক, প্রাণ 
যায় যাঁক, তাঁতেও ক্ষতি নেই 

শঠ চড়ামণি 
অওজেয়। যা বলেছে তা করবেই সকলে জ্ান্ত। 

গ্রামের কয়েকজন যুবক অওজেয়াকে ভালবাস্ত, 

তাকে অনুসরণ কর্ত। তাঁরা এসে অভজেয়ার সাহা্য 

করতে লাগ্ল। সকলে মিলে এবার যুদ্ধের জন্য তৈরা 
হ'তে লীগ্ল। ফিরিল্সি গা তাঁদের গ্রাম থেকে বেশী 
দূরেছিল ন।। সেখান গেকে কয়েকটা ভাঙ্গা মরচে 

ধরা বন্দুক তার! সংগ্রহ কর্ল। সে গুলিকে সারিয়ে 

নিয়ে কোন রকমে কাঁজের উপযুক্ত করে তুল্র । এ দিকে 

তেলেড সেনাপতি গ্রামের পর এামে খিস্সায়ে বিলিয়ে 

আস্ছিল। সকল গ্রামের খাঁজনাও আদায় করে রাঁজার 

কাছে পাঠাচ্ছিল। বন্ম। প্রজাদের উপর নানা রকম 
অত্যাচারও চল্ছিল, তেলেউদের অত্যাচারের কথ! 

শুনে অঙজেয়া আর তার সঙ্গীরা তার প্রতিকার করবার 

নানা উপায় চিন্তা করতে লাগল । এখন খাজনা 

আদায় করতে তেলে সেনাপতি মুসোবোর পাশের গ্লাষে 
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এলো । সেখান গেকে মুসোবোর সর্দারকে ডেকে 

পাঠাল। সাদার বুড়ো মানুষ। সে নিজে গেল না। 
তার উপযুক্ত ছেলে অঙজেয়কে পাঠিয়ে দিল। তেলেড 

সেনাপতি মাত্র ৪০ জন সৈন্য সঙ্গে করে এসেছিল। 

অওজেয়া এ কথা জান্তে পেরে ৪০ জন খুব বিশ্বস্ত 

'শহচর সঙ্গে নিয়ে গেল। তেলেও সৈন্যর| নিশ্চিন্ত মনে 

নিশ্রাম কর্ছিল। অওজেয়া আপনার দলবল নিয়ে 

ঠা তাদের আক্রমণ কর্ল। তেলেউরা তৈরী ছিল 
ন। তারা বম্মাদের বারণ করতে পার্ল না বন্মার! 

তেলে সৈন্যদের হত্যা করুল। 
তেলেউ রাজ-প্রতিনিধি আভাঁয় ছিল। অওজেয়! 

তারপর গ্রামের বুড়ো সর্দারের নাম দিষে আভায় চিঠি 

[লিখে তেলেও হত্যার খবর জানাল। ইচ্ছা করে 

তেলেডদের হত্যা করে এখন একটা মিথা। অজুহাত 

লিখে পাঠালো ॥। চিঠিতে লেখা হালো “তেলে 
সৈন্যদের ছুবব্যবহারে বর্শীরা ক্ষেপে উঠেছিল । তবে 

ব্ষ্ন(র। তেলেওদের হত্যা করেছেঃ এজন্য আমি ভারি 

দ্রপ্নখিত। আমি বুড়ো হয়েছি, তাই গ্রামের যুবকের আমার 
কথ শুন্তে চায় না। আমি চেষ্টা করেও এবার তাঁদের 

বারণ করে রাখতে পারিনি । আমার ছেলে অওজেয়া 
এখন যুবক । তার হাতে এখন থেকে আমি সদ্দারের 

কাজের ভার দবিলীম। ভবিষ্যতে এমন ঘটন! যাতে 
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ন| হয়, সে তার বন্দোবস্ত করবে” এই অজুহাত 

শুনে তেলেউরা সন্থষ্ট হবে না, এর প্রতিশোধ নিতে 
তারা নিশ্চয় আসবে অভজেয়া এটা আশঙ্কা কর্ছিল। 

তাই অডজেয়া আর 'তার সাথীরা মুসোবো গ্রামকে রক্ষা 
করবার চেষ্টা করতে লাগলো । তারা দিনরাত খেটে 
গ্রামের চারদিকে প্রাচীর তুল্তে লাগ.লো। প্রাচীর 
যখন তৈরী হ'লে। তখন শিকারী গঁ। চোট খাটে। একট। 

ুর্গে পরিণত হয়ে পড়লো । 

তেলেড সৈশ্ঠদের হত্য। করা হয়েছে এ খবর পাওয়ার 

কিছুদিন পরে তেলেড রাজপ্রতিনিধি মুসৌবোর দিবে 
অনেক সৈন্য পাঠিয়ে দিল। সৈন্যরা গিয়ে গানের 

লোকদের শাসন করবে, তাদের উপর অত্যচার করবে, 
এই ছিল উদ্দেশ্য । তেলে সৈন্য হাঁবার আস্ডে 
অডজেয়া এ খবর পেলো । এবার অউঙজেয়া নিজে 

গেল না। দশজন ঘোড়সওয়ার সৈল্য পাঠিয়ে দিল। 
পথে স্তেলেউদের সঙ্গে তাদের দেখা হ'লো, তারা গিয়ে 

তেলে সেনাপতিকে বল "আপনাদের পথ দেখিয়ে 

নিয়ে বাবার জন্য আমরা এসেছি । মুসোবোর সব্দার 

আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রজার আপন।দের 
অনিষ্ট কর্তে পারবে ন7া। আমরা আপনাদের নিরাপদে 

নিয়ে যাবো” সেনাপতি ভাবলেন “নৃতন দেশ 

বনের পথ ধরে যেতে আমাদের বড় কষ্ট হবে, আগে 



বরঙ্গদেশের শিবাজট 

আগে ত এদের সঙ্গে গ্রামে গিয়ে পৌছিঃ তারপর 

গ্রামবাসীদের ভাল করেই শিক্ষা দেকৌ।” তিনি বন্মা 

ঘোঁড় সওয়াঁরদের ডেকে বলেন “সোঁজাপথ দিয়ে নিয়ে 

চলো, দেখো যেন আমাদের ঘুরতে না হয়।” বম্মারা 

পথ দেখিয়ে চল্লোঃ তেলেঙরা তাদের অনুসরণ করে পথ 

চল্তে লাগলো । ইতিমধ্যে অউজেয়া বনের পথের 
ধারে অনেক বরকন্দাঁজ সৈন্য লুকিয়ে রাখ লে। ! জনহীন 

বনের পথ? ডধারে ঘন জঙ্গল । কেবল গাছ পাতা আর 

লা । মাঝে মাঝে বুনো পাখীরা ঝোপের আড়ালে 
ম্প্ি & 

ডেকে উঠছে । তা ছাড়া আর কোন সাড়া শব্দ নেই। 

ইঠ:২ বনের সরু গলির ছুধার থেকে গুদুম গুড়ম করে 

বন্দুকের আওয়াজ হ'লো। তেলেউ সৈন্যদের লক্ষ্য 
করে বন্মারা গুলি ছুঁড়ছে। এই বশ্মারাই অওজেয়ার 

বরকৃন্দাজ সৈশ্য । তেলেঙ সৈন্যদের পাঁলাঁবার পথ নেই, 

হধারে ঘন বন। শক্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার তাদের 
উপায়ও ছিল না; কারণ যাঁরা গুলি ছুঁড়ছিল তাদের 

দেখতে পাওয়। যাচ্ছিল ন।। এমনই অসহাঁয়ভাবে 
বিনা যুদ্ধে সব তেলেউ সৈন্য সেখানে প্রাণ দিল। 

হ্'একজন যার কোন রকমে প্রাণে বেচে গেল, তার! 

আভাম্ম পালিয়ে গিয়ে এই পরাজয়ের খবর দিল। 

তেলেডদের সঙ্গে এ সব চাতুরী খেলেছিল বলে সবাই 
তার উপাধি দিয়েছিল “শঠচুড়ামণি ॥"? 
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রাজা আলউফয়া । 

অভজেয়া ধখন তেলে সৈন্যদের হত্যা করল তখন 
তাঁর সম্বন্ধে নানারকম গুজব রটে গেল। কেউ বল্ল 

অঙজেয়ার দৈবশক্তি আছে ।” কেউ বা বল্ল “দেবতারা 

এসে অওজেয়ার সৈন্য সেজে তেলেওদের হারিয়ে দিষেছে।» 

জ্যোতিষীর গুণে বল্ল “অওজেয়া রাজা হ'বে, তার 

কৃষিতে এমনি লেখা হাছে।” এসব গল্প শুনে দলে 

দলে লোক এসে তার সাথে যোগ দিল। বন্মা রাজা 

হেরে যাওয়াতে তার সৈন্তেরা এদিক সেদিক পালিয়ে 

গিয়েছিল। এবার তারাও এসে অওজেয়ার সাথে 

জুটল। চারদিক থেকেই বশ্মীযুবকরা অঙজেয়ার 
সাহাষ্য করতে লাগলো । কেউ অস্ত্র শন্ত্র কেউ টাক 

পয়সা সংগ্রহ করতে লাগলো! কেউ খাবার জিনিস 

পন্তর যোৌগাঁড় করে পাঠাতে লাগ লো। অঙজেয়। দেশবাসীর 

আরও সহানুভূতি গাওয়ার অন্য ঘোষণা করে দিল; 
«তেলেঙদের সৈন্যদলে যে সব বন্মা আর শান সৈন্য 

আছে, যুদ্ধে জয় লাভ করলে তাদের কখনও মাঁর্বে না, 

তেলেঙ সৈন্যদের হত্য! করবে” এ ঘোষণা শুনে 

শান যুবকেরা জান্লে। অওজেয়! তাঁদেরও বড় ভাল 

বাসে। তাই অনেক শান যুবক অঙজেয়ার সাথে 
এসে মিল্ল। 
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দিনে দিনে অঙজেয়ার শক্তি বাড়তে , ল।গলে! 
বশ্মাদের বিদ্রোহও প্রবল হ'তে লাগলো। কিন্তু 

তেলেড যুবরাজ এতে জ্রক্ষেপও করল না। শ্যাম 

বাসীরা তেলেও রাজ্য আক্রমণ করেছে এ খবর পেয়ে 

যুবরাজ সৈন্যসামন্ত নৌবহর সব নিয়ে পেগুতে ফিরে 
গেল। এখন বশ্মাদের রাঁজ্য শাসন করবার জন্য 

রইল কেবল তেলেও সেনাপতি ডালাবন। ডাঁলাবন 

জান্ত শত্রু অগ্তি আর খণ এ তিনটির অবশেষ 

রাখতে নাই। তাই ডাঁলাবৰন অঙ্জ্যের বিদ্রেহিকে 

নির্মূল করে নষ্ট কবে দেওয়াই উচিত মনে করলো । 

ডালাবন নিজেই সৈন্য সামন্ত নিয়ে সোয়েবোর দিকে 

অগ্রসর হ'লে।। সেনাপতি ভেবেছিল সামন| সাম্নি যুদ্ধে 

অঙজেয়াকে হারিয়ে দিয়ে মুসোবো গ্রাম অধিকার করে 

নেবে। আর গ্রামের লোকদের আচ্ছা শিক্ষ। দিয়ে 

দেনে। কিন্ত সেনাপতি মুসোবোতে এসে দেখলো যে, 

গ্রামটি চাঁদিকে প্রাচীর দিয়ে ফেল হয়েছে একে 

অধিকার করে নেওয়া বছ কঠিন কাজ! গ্রামের সর্দার 
অওজেয়ার নাগাল পাঁওয়াও অসম্ভব । তাই তেলেও 

সেনাপতি সোয়েবোর কিছু উত্তরে এক হূর্গ তৈরী 
করালেন। সেখানে তেলেঙ সৈন্যেরা রইল। তারা 

কড়া পাহারা দিতে লাগলে! যাতে কোন রসদ 

সোয়েবোতে গিয়ে পৌছাতে না পারে। সেনাপতি 
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ডালাবন আভায় ফিরে গেল। ডালাবন ভেবেছিল্ 

“সোয়েবোর দক্ষিণে আঁভায় আমরা থাঁকৃুব। দক্ষিণদিক 

থেকে বন্মারা সৌয়েবোতে রসদ পাঠাতে পারবে 

না। উত্তর দিকেও সৈন্য পাহারা দিয়ে এলাম! 

এবার রসদের অভাবে অউজেয়। জব্দ হবে। খাবার ন! 
পেলে অঙজেয়ার সৈন্যরাই বা বাঁচবে কেমন করে ? আর 

সেনাপতি ভাবলে! এক, ঘটলো কিন্ত তার ঠিক 

উল্টো! সেনাপতি সৌয়েবো ছেড়ে যাওয়ার ৫1৭ দিন 

পর, একরাবে অঙজেয়া তার সৈম্তাদের জড়ো করলে! : 
পথ ঘাঁট তাদের চেনাই ছিল। অন্ধকারে চুপে ছুপে 
তারা উত্তর মুখে যাঁরা করলো । রাত নিশিতে ভার! 

তেলেঙদের নুতন ছূর্গের কাঁছে গিয়ে পৌছাল, নশ্বর 
যে তাঁদের দুর্গ আক্রমণ করতে আস্বে একথা তেলেঙুর 
স্বপ্নেও ভাবেনি । তাই তেলে সৈশ্সেরা দুর্গের ভিইর 
সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছিল। বন্্ীর। গিয়ে এমন সময় 
হঠাৎ সেই দুর্গ আক্রমণ করল । তেলেওরা বাঁধা দে 
পারলো না। অওজেয়া সহজেই সেই দুর্গ দখল করে 

নিল। 

এই পরাজয়ের কথা খন পেগুতে পৌছাল তখন 
তেলেউরাজা মনে করলেন “ডালাবন মোটেই কাজের 

লোক নয়। একটা গ্রামের সর্দারকেই শায়েস্তা করতে 
পারছে না । এত বড় রাজ্য শাসনের ভার ওর হাতে 
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রাখলে আর চল্ছে না।”' তাই ডালাবনকে পেগুতে 

ডেকে পাঠাইলেন। আভাতে টাঙ্গুর তেলে সেনাপতিকে 
পাঠিয়ে দ্িলেন। নৃতন সেনাপতি এলো, কিন্তু এই 
'সেন।পতিও অঙজেয়ার সঙ্গে এটে উঠতে পারলো ন:। 

অওজেয়াঁকে শাসন করা ত দুরে খাঁক* সেনাপতিকে বরং 

অওজের়ার ভয়ে ভীত হয়েই থাকতে হ'লো। অঙজেয়ার 

এমনই পরাক্রম দেখে তেলেঙ সৈন্যদল থেকে বন্ম। আর 

শান সৈন্যের সব চলে এলে।। তারা এসে অঙজেয়ার 

সাথে যোগ দিল। গোয়ে শানেরাই শুধু তেলেডদের 

সৈম্যদলে রইলো। । 

বন্ম। রাজাকে যখন তেলেও রাজ! বন্দা করে শিয়ে 

ঘানি, তখন বন্ম। রাজপুত্র জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ 

বাঁচায়। রাজপুত্র পিতৃ সিংহাসন উদ্ধার কর্নার ইচ্ছ' 

করতো । তাই অনেক কষ্ট করে কয়েক শত অনুচর 

আর কিছু হাতিয়ার সংগ্রহ করে। রাজপুত্র নিজের 
'অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। 

এমন সময় খবর পেলো অঙজেয়া তেলেঙদের হারিয়ে 

দিয়েছে । তক্ষুণি রাজপুত্র শিজের দলবল নিয়ে 

'অঙজেয়ার সঙ্গে এসে জুটল। সব কাঁজে অওজেয়ার 
'নানা সাহাব্য করতে লাগলোৌঃ অউজেয়ার অবস্থ। যখন 

সোয়েবৌতে নিরাপদ হলো তখন রাজপুত্র অওজেয়াকে 

হল্পো৷ “দেখ আমিই বর্মার রাজপুত্র; আমার বাব! 
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এখন বন্দী, কাজেই আমারই রাজা হওয়া উচিত। 

আমাকেই রাঙ্গা বলে ঘোষণা কর, আমিই সিংহাসনে 

'আরোহণ কপি । রাঙ্গা ছাড়া প্রজার। নিরাশ্রয় কতদিন 

খাকবে ৮ অওজেয়া বল্ল ““প্রঙ্গারা ত আমাকেই খন 
ভালবাসে, আমাকে হাবের ৮ালক বলে মনে করে। 

আমিই কেন রাজ! হই না? আমি যে ভেলেওদের 

সঙ্গে এত যুদ্ধ করলাম, সে কি তোমার জন্য ? অনেক: 

কষ্ট করে, মাটি খুঁড়ে, আমি একটা মাণিক পেয়েছি । 

সে মাঁণিকটা তোমায় দিয়ে এখন শ্রধু হাতে আমাকে 

'ধরে ফিরে থেতে তুমি বল্ছ, তোমার হ ভারি হ্থন্দর যুক্তি 

রাজপুন। আমি তোমার জন্য এ রাজা অধিক? 
করিনি! ভিক্ষুকের অদৃষ্টে কখনও রাজসিংহাসন মিলে 
এ] | (সহ কারণে অনুগ্রত পিয়া বায়। রাজ্য ময়, 

এ রাজ্য পাবার 'আ।শা। যদি তুমি করে থাক, তবে পে 
হ্রাশা।। ভূমি অন্তর গিয়ে শিজের চেস্টা দেখতে পার ।” 

রীজপুন 'অঙজেয়া এই জবাব পেয়ে বড় খুনী হলো না। 

সোয়েবো ছেড়ে রাজপুত্র মেড়েয়ায় চলে গেল। 

সেখানে শান-সামন্ত রাজের এক ছুরগগছিল। সই ছুগে' 

আশ্রয় শিয়ে রাজপুত্র যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলো । 
এখন আর ছ্েলেঙদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্রার ইচ্ছা! রাজ- 
পুত্রের রইল নাঁ। “যেমন করে হোক অগুজেয়াকে যুদ্ধে 
শরাস্ত করেই হবে” এই হলো তার প্রপ্তজ্ঞা ! 

কা 
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তেলেডরা যে তখনও তাঁদের সার! রাজা দখপ। করে 

আছে একথা রাজপুত্র ভূলে গেল । জাতির অধঃপতন 

হ'লে বাহিরের শত্রর কথ! তারা ভূলে যায়। নিজের 

স্বজনের সঙ্গে ঝগড়াতেই তার। সব সময় ব্যস্ত থাকে । 

রাজপুত্র মেডেয়ায় বসে যুদ্ধের আয়োজন করছে 

এই কথা জান্তে পেরে অঙজেয়! মেডেয়া ছু” আক্রমণ 

কর্ল। রাজপুবৰ সৈন্ব-স'মন্ত নিয়ে ভয়ে শানদের মোমে 
দুগেতে পালিয়ে গেল । সেখানে শানদের আর একট। 

দুর্গছিল। রাজপুত সে তে আন্রয় নিল 1 অইঙেষ। 

রাজপুত্রকে আর বেশী তাড়া করলো না) গেডেয়া 

থেকে নিজের এ্রামে ফিরে গেল। 

অঙজেছা এবারই নিজেকে রাজা বলে ঘোনা করার 

ইচ্ছ| করলো; কিন্ত বাজার প্রীসীদ কৈ £. গাঁজার 
সাজ-সরঞ্জাম কৈ£ তাই অউজেয়া সোয়েবোতে রাজা 

আর সৈন্যদের খাক্বার ভ্ুন্ব বড় বড ভগ তরী করাত 

লাগলে! । সাজার সাভ-সরঞ্ীম সবই যোগাড় হালো।। 

দেখতে দেখতে সোয়েব! মস্ত বড় একট সুর হখে 

পড়লো । আঙওজেয়া সোহেবোর মহন নাম রাগলেন 

পতন শৃজ । মঅঙজেয়ার পুর্ব পক্ষের! দেড়শ বছর 

আগে (১৬ * শতাব্দীতে ) আভায রাজা ছিল এখশ 

সে কথা প্রকাশ হয়ে গেল। গরঙ্গারা এ কগ! বিশ্বাঙ 

করলো । তাহা খুলা হযে অভজেযাকে রাঙ্ঞা বলে 



ক্মালঙফণ। 

স্বীকার করলো । তারপর এক শুভ দিন দেখে অগুজেয়া 

সোয়েবোর সিংহাসনে বস্লে।। বৌদ্ধ শ্রমণেরা স্বস্তি 
বচন করলেন। রা হয়ে অগুজেয়া উপাধি নিল! 

আলঙওফয় ! বন্ম। ভাষায় আলওফয়া কথার মানে হচ্ছে 

“ভাবী বুদ্ধ, বোধিসন্ব । 

আভ। বিজয় 

অ।লঙফয়া রাজ। হয়েই তেলেগুদের কা থেকে 

বম্ম।দের রাজ্য উদ্ধার করে নেবেন মনস্থ করলেন । আভা 

ছল বন্মারাজের রাজধানী, তাই আভা হতে তেলেডদে॥ 

াঁড়ানই আগে দরকার হ'লে । আভা জয় করবা? 

গণ্য আলঙকয়। তার ছোট ছেলে নঙগলৌকে নৌ-বহরের 

(সেনাপতি করে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন । সৈশ্গ নিয়ে 

বদের শত শত নৌকা ইরাবতী দিয়ে ভাটি নেমে 

গেল। (১৭৫৩ প্রষ্টাব্দে) শীতকালে বন্মী লৌহ 
শভার গিয়ে পৌছাল। আভার চারিদিকে ছিল উচ্চ 
প্রাচীর । প্রাচীর ঘেরা সহর দখল ঝছতে হালে কামান 

দিয়ে ভাঙতে হয়। ছারপর পৈগার। নগরে ঢুকে নগর 

দখল করে £ তখন বন্মাদের বুড় ঝড় সমাস ছিল না । 
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তাই তার! শত্রুর নগর ঘিরে অবরোধ করত। বাহির 

থেকে নগরে খাবার জিনিষ পত্তর আস্তে না পারুলে, 

শক্রর নগরে দুিক্ষ দেখা দিত । শক্রর। বাধ্য হয়ে 
আত্মসমর্পণ কর্ত। আভাতে এসেও বন্মারা নগর 

অবরোধ করতে লাগলে! । আভার তেলেঙ শাসনকক! 

বন্মা সৈন্য এসে পড়েছে দেখে বড ভীত হয়ে পড়ল। 

তেলেঙরা জানত 'আভায় যে বন্মারা আছে তারাও 

তাঁদের জাত ভাইদের সাহায্য করবে। তাই বন্মাদের 

নগর অবরোধ সম্পুর্ণ হওয়ার আগেই তেলেড শাসনকন্ছ' 

নিজের লোকজন নিয়ে এক রাতে আভা থেকে পালিছে 

গেল। পরদিন বশ্ম। সৈন্যর। যখন টের পেল যে তেলে 
আভা ছেড়ে পাশিয়েছে, তখন তারা নগরে ঢুকে নগর 
দখল করলো । আলঙফয়ার কাছে সোয়েবোতে এই খবর 

গিয়ে পৌছাল , কিছুদিন পরে আলওফয়া তাঁর স ভ1- 
সদদের নিয়ে আঁভায় গিয়ে পৌছালে তিনি তীর ছেলে 
মঙ্গলৌকেই আভার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন । 

যুদ্ধের আগে আভাতে অনেক পেগোডা ছিল, যুদ্ধের 

সময় পেগোডাগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল । কোনটার 

ছড়া গিয়েছিল ধ্বসে, কৌনটার দরজা! গিয়েছিল ভেঙ্গে । 

কোনটার বা দেয়ালে পড়েছিল বড় বড় ফাটল । রাজ 

প্রাসাদের অবস্থাও হয়েছিল তাই। আলঙফয়া নগরের 

প্রাচীরের বাইরে কিছুদিনের জন্য এক ঘর তৈরী 
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নগরের ভিতরের ভাঙা পোগোঁড। প্রাসাদ সব মেরামত 

করতে হুকুম দিলেন । মঙ্গলৌ যখন এসব কাজে ব্স্ত 

রইলো, আলওফয়া তখন রাজধানী রতনশুন্গে ফিরে 

গেলেন। ম্জলৌ আভার সংস্কার শেষ করে পুরাণে! 

পাঁসাঁদে বাঁস করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে মঙ্গলো। 
সৈশ্ত-সামন্ত নিযে তেলেউদের তাড়া করে এগিষে যেতে 

ল(গলো, তেলেডর। তাকে কোন বাধা দিল নাঁ। তারা 
আব্রন দক্ষিণে পিছে হটে যেতে লাগলো । এমনি ক'রে 

সঙ্গপৌ প্রোম পর্যান্ত সমস্ত রাজ্য দখল করে নিল। 

মেট কথা, বন্মাদের রাজাটা! আলঙকয়ার হাতে আবার 

ফিরে এল । 

»লউঙফয়া জানতেন ০তলেডরা চুপ করে খাকুবে না ॥ 

বুক্দে তাদের শক্তি ক্ষ হয়েছে বলে ভরা চুপ করে 

আছে। আবার শক্তি হলেই তাঁরা তাঁদের নষ্ট রাজ্য 
উদর করবার চেষ্টা করবেই ॥ তখন দি শানের উত্তর 
দি হতে এসে আক্রমণ করে, আর তেলেওরা দক্ষিণ 
হ”ত্তে এসে আক্রমণ করে, ত| হ'লে মাঝে পড়ে আলঙ- 

ফযকে মহ! মুক্সিলেই পড়তে হ'বে। তাই এখন স্থযৌগ 
বুঝে শানদের সঙ্গে বোঝাপাড়া করবার জন্য আলঙফয়া 
তাদের দেশের দিকে যাত্রা করলেন। বন্মীদের যুদ্ধের 
অনেক নৌকা বাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। প্রত্যেক যুদ্ধের 
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নৌকায় ছিল ৬*খাঁনা করে টাড়। ৬০খাঁনা দাড় এক 

সঙ্গে যখন পড়ত, তখন নৌকা তীরের মত ছুট্ত। এই 
নৌ-বহরের মাঝখানে হিল আলঙফয়ার বজরা। এই 
নজরার অ।গা-পাছ। ছিল সোণার পাতে মোড়া । ভিতরে 

ছিল কিংখাবের গালি51, উপরে ছিল রেশমী চাদেয়া। 

চাদোয়ার মাঝখানে ছিল চুশীর পদ্ম, চারদিকে ছিল 

মুক্তের সালর। আলওফয়া ধখন এই বজরায় এসে 

উঠলেন, *খন মধুর আকা রেশমী পতীক উড়লো 

ঘাস্তলের আগা । হাজার জয়া এক সঙ্গে বেছে 

উঠূলো। বশ্ধাদের নৌ-বহর ইরাব্ভী দিয়ে উজান 0বঞজে 

৮লো।। 
শন সান।প্তে আলডফয়ার বজরা গিয়ে পে।ছল ! 

আলঙফর়। তণন শান সামন্থদের ডেকে পাঠালেন, তারা 

এসে ধন তার খশাতা যাকার করে। আলঙফঘা? 

বীরহের কথা শানরা আগেই শুনতে পেয়েছিল ॥ আল 

কয়। ধপন ম্বযুং তাদের দেশে গিছে হার হলেন, তখন 

ভর বশ্/। স্বীকার কর্তে তারা একটুণড দেরী কর্লনা। 
ভামোর পাজ। আর মোঁমের রাস্তার তার সামনে হাজির 

হলো * তার! হাটু পেতে বসে ভাকে সিকো (কুণিস) 

করে গেল। মোগঙ আর মোহিয়ের সামন্তরা অন্থ 

কারণে তার সামনে হাজির হতে পারলো না। তর। 

দু'জনেই চিঠি লিখে পাঠালো চিঠির মধ এই “আমরা 



৩ আলঙকন্ব! 

শাস্তে পারলাম নাস্তার জন্য ছুঃখিভ | আমরা চিরক।লই 

আপনার অনুগত হয়ে থাকব। আপনি যা আদেশ 

িরিবেন। তাই করন” শান লামন্তেরা এত সহঙ্গে 

সশাতা স্নীকার করলো দেখে 'আলঙফয়! ভারী খুসি 

হখলেন। আরও দ্াঞএকজন চোটি ছোট শান সামন্ 

ঠিল, তাদের বশে আনব।র জন্য কষ্ট করে আরও উজান 

পেয়ে খেতে হয়! আলঙডফয়া দেখলেন তা নিরর্থক, 

পরই শৌ-বজ্র নিয়ে আবার বীজধানীতে ফিরে গেলেন। 

প্রোম অধিকার 

আগেই বঙ্দারা মঙ্গলোর সঙ্গে এসে প্রোম দখল 

পরেছিল । এখন তেলেওরা তাদের প্রোম থেকে তাড়িয়ে 

'দবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এলো । পেগ হাতে নদী দিয়ে 

এসে তেলেউ নৌ-বহর মে নজর করেছিল । সেনাপতি 
ড।লাবন আর তেলেড যুবগ!জ স্থলপথে সৈম্-শীমন্ত নিকে 

এসে নৌবহরের সঙ্গে মিলিত হ'লো।॥ সেখান থেকে 
একদল মেন্য প্রোম অথরোধ করবার জন্য পাঠিয়ে দিল। 
আর অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে তারা ইরাবতী দিয়ে উজান 

চল্লো। ভালাবন আর যুবরাজ সৈন্যদের নিয়ে ব্খন 
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টারোকমেও পৌছলো, তখন বশ্মা সৈশ্দল তাদের বাঁধ 
দিল। সেখানে বন্ীসৈন্য আর ভেলে সৈন্যদের যুদ্ধ 
বাধলো। আলঙফয়ার পুত্র নন্দজী আর মজলৌ ছুজন 
ছিল বণ! সৈন্যদলের চালক । হেলেওদের সঙ্গে যুদ্ধে 
বশ্মারা যখন হেরে গেল, তখন নন্দজী চলে গেল 

সোয়েবোতে, মঙ্গলৌ পালিয়ে গেল আভায়। নন্দজ! 

গেল অ!লউঙফয়াঞচে স৭ বুঝিয়ে গঝিবরে বল্তে যাতে 

তিনি রীগনা করেন। মন্গলৌ গেল গ্রহপুজী করতে, 
দান ধন্ম করতে, যাতে অদৃষ্ট গুসন্ন হয়। 

মঙ্গলৌ যখন আভায় এসে রইল, তখন তেলেওর! 
এসে আলা অবহোধ কর্ল। তেলেড যুপরাজ আভার 

সামনে সৈঘা-সাম্ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। 

ডাঁলাবন শৌবহর নিয়ে উজীন বেয়ে চললে আলডফয় 
খবর পেলেন যে, তেলেডগা এসে হানা অবরোধ 

পাশ 

করেছে ॥ কিন্তু তিমি মজদোৌকে সাহাধা করধার কোন 

চেষ্টাই করলেন না চুপ করে সোয়েবোতে বসে সব 

ব্যাপার দেখতে লাগলেন । আভা পিছনে ফেলে আরগ্ 

উঞ্জানে বখন তেলেও নৌবহর চলে গেল) তখন আলডফয়। 

হঠাৎ সোঁয়েবো থেকে বেরিয়ে এলেন এবং নিজেই 
বন্দী নৌবহর নিয়ে ডালাবনকে তাড়া করলেন । 

ডালাবনের লোকলক্গর অনেক মারা গেল, জিনিস গন্তঃ 

ভানেক নষ্ট হ'য়ে গেল । প্রীণ ভয়ে ডালাবন নৌবহর 
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নিয়ে পালাতে লাগলো! পালাবার সময় বশ্মারা তাদের 

না রকমে বাধা দিতে লাগলো । ছেলেডরা মহা 

ব'তিবাস্ত হয়ে পড়লো । কোন রকমেই তাঁরা রসদ 
পোগাড় করতে পীরডিল না, দাম শিয়েও বন্মারা জিনিস- 

পছর তাদের কাছে বিক্িি করতে রাজী হচ্ছিল না। 
৪ টিশদে পড়ে ডালাধন ভাবছিল “গাভায় গিজে 

দখরাঁজের সঙ্গে মিল্তে পারলেই বুনি একটু স্মবিধা হবে। 

কিছু ডালাবনের সে আশাও মিউল না। কারণ মঙগলো 

একদিন হঠ1হ আভ1 হ'তে বেলিয়ে এসে তেলে 

দূবরাজকে তাঁড়িরে দিয়েছিল ।  তেলেঙ যুবরাজ 
ক্ংদের নিরস্ত করতে অনেক চেষ্টা করেছিল। বিফল 

হবু শেবে সৈন্য সামন্য নিয়ে পেগুত্ে পালিয়ে গিয়েছিল । 
লাপন আভাতে এমে যুবরাজকে দেখতে না পেয়ে, 
দেখানে না থেমে সোজা প্রেন পিষে হাজির হলো। 

(এখনে উরেভঙ্গ তেলেড সৈষাদের আবার জড়ো 

আলগা ডালাবগকে তাড়া করে আভা যখন 

পীঞপেন, তখন ব্ধাধাল স্বর হয়ে গেডে। দক্ষিণ 
বশ্মাধ খুব দেশী বুগি হয়, বুঠির জন্য খরের বাইরে গিয়ে 
(কান কাজ কন্মা কর সায় না। তাই তখন শিল্প বন্মার 

শ.রুর লে মুদ্ধ করা সম্ভব নয় দেখে, আলঙফযা আভ। 
ছেড়ে আর দক্ষিণে গেলেন না, কেবল একদল সৈন্য 
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প্রোমের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তারা এসে তেলেঙদের 
প্রোম থেকে ৬৭ মহল দক্ষিণে হটিয়ে দিল। তেলেওরা 
প্রোমে এসে আগেই বন্মাদের দুর্গ অবরোধ করেছিল, 

বশ্ৰ। দ্গেঁ তাই দুভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, বশ্মা সৈহ্যর। 

এসে পড়াতে রামের বন্মারা ছুভিক্গের কবল হতে 

রক্ষী পেলে! । 
তেলেওবাজ বিগ্যাডাল! জান্তেন রোম দখল করতে 

শা পারলে তাঁর রংজ্য নিরাপদ নয়, তাই তিনি প্রোম 

দখল করবার জ্ম্য গার একদল সৈন্য পাঠালেন । 

ড্রালাবন "আবার সেনাপতি হ'য়ে এই সৈ্ন্যদল নিয়ে প্রোম 
চায় করবার গণ্য ঘা] করলো । সৈল্দল নানা করবার 

গ্াগেই তেলেডরাজ বিশ্ঞাডালার আদেশে রাজধানা 
(পুতে বন্মা খাজঠকে হতা। করা হত তিনি নাকে 

হলেও হাজাপ বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, এই তাও 

অপরাধ । গলা বন্মী বাদের বন্দী কর! হয়েছিল এই 

মপরাধে হদ্রেও অনেককে বধ কর। হয় । এই হত)।র 

গা শুনে সনু জায়গায় বন্ম।রা খুব উদ্দেছিত হযে 

উঠেছিল। শাদের মনে তেলেওদের প্রতি একটা গভীর 

ব্ণা জেগে উঠেছিল ॥ যে সব সহরে বশ্মারা সংখা 
(বশ ছিলঃ পে সব সহরে তারা বাদ বিচার না করে 

তেলেওদের হত)! করতে লাগলো । প্রোম, ডেনুকু এবং 

হারও নান! সঙরে বন্মারা একজনকেও বাদ ন। দিয়ে 
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শব ০তলেডদের হতা। করলো! বম্মাদের ঘখন এমন 

মনের ভীব, তখন ভালাবন সৈন্য দিয়ে প্রোমে উপস্থিত 
হলো। ডালাবন নগর অবরোধ করতে আর্ত কর্ল। 

ছন্ডর থেকে আলডফয়! এলে তাকে বাধা! দেবার জন্য 

আর একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিল নাউইনচাডে। নাউইনচ1ড 

প্রামের কিছু উন্তরে । গালতফয়া কিন্তু এবার নদীপথে 
বার! কগলেন। খন তিনি হাতিম উত্তরে মালুনে 

এসে উপস্থিত হলেন, তখন তেলেছদের সঙ্গে তার দেখা 
হয়। সেখানে ভিন তছেলেহনদের হকির দিয়ে ভাদের 

শনেকগুলি যুদ্ধের নৌ পরে বাজে: করলেন । ভার 
“তাদনে নদার পৃবব হার 27 গগন হচিছুল, 171৩ 

[উইনচাডের তেলে সৈগদের ঘুষ করে হারিয়ে দিল। 

এখনি করে প্োোম দাবাপ ধন্মাদের শাসনে গেল। 

০গলেওরা তখন (হ1যের পাসণে গিয়ে একটা ভুগে 
খায় লিল । এছ হন অনেক্জলি কমন পিষে 

রক্ষিত ডিল। বায সৈগ্ারা এই দ্গণ শক্রমণ করলো, 
তলেওরা তীদের এত পাথ করে শিল। প্রথমবার 
বফল হয়েও বম্মারা শিরস্ত ওলো না কয়েক সপ্তহি 

পরে আলডফয়। শিজেই সৈন্য নিছে এহ ছুগ আবার 
আক্রমণ করলেন । দিয়া? হয়ে বণ্ম রি! আসতে এবার 

কামান দিয়েও তেলে৪প। 'হাদেগ বারণ করতে পারল না। 

পশ্মীরা এই ছুগ লুট কধে আনেক খাবার জিনিস-প্র 
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পেয়েছিল। কিন্তু যে কামান আর গোলা-বারুদ বন্মীর! 

সেখানে পেয়েছিল, সেট।ই তাদের পক্ষে খুব দরকারী । 

মণি-মাণিক্যের চেয়েও সেগুলি ছিল বেশী মুলাবান্। 

কারণ তখন বারা কামান কি গোলা-বারুদ তৈরী করতে 

জানত না, ওলন্দীজ বা পর্থগীজ বণিকদের কাছ থেকে 

অসপ্তন দান দিয়ে কিনে নিত । 

তেলেঙ রাজা জর 

আগেই বলেছি বন্মীরা অনেক সহরে তেলেওদের 

শিশেষে হতা! করেছিল । তেলেদের অধীনতা হতে 

বস্ম। প্রজারা সেখানে মুক্ত হয়েছিল । কিন্তু যোগ্য 

নেতাঁগ আশ্রয় না পেয়ে তারা নির্ভষ হতে পারছিল না। 

তাদের মধ্য হ'তে তারা উপযুক্ত নেতাই খুজে পাচ্ছিল 
না। তাই তারা 'মালউফয়াকে আস্বাঁর জন্য অনুরোধ 
করে বার বার লোক পাঠাতে লাগলো, আলঙউফয়। তখন 

ঘেতে পার্লেন না। ভিনি তাঁদের লিখে পাঠালেন 

“০লেডদের বিরুদ্ধে লৌকদের সব জায়গায় বিদ্রোহী 

করে তৌল। তেলেঙদের কাছ থেকে যারা যেটুকু জায়গ! 

কেড়ে নিতে পারবে, আমি তাকে সেই জায়গার শাসন- 
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কৃর্তী করে দেবো)” বন্দীরা এই খবর পেয়ে সব 
জায়গায় তেলেঙদের বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত কর্তে 

লাগলো । যাঁদের শক্তি আছে ভারা লোকজন মৌঁগাড় 

করে তেলেঙদের তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো । 

আলঙফ্যা।কে পাহাম্য করবার জন্য সব জায়গায় বন্মার! 

উদ্ঞ্রীথ হয়ে রইলো।। আলউফয়া প্রোম শাসনের বংবস্থ্া 

করে দিয়ে ইরাবতী দিযে ভাটি নেমে গেলেন । খদীর 

পশ্চিম তীরে লুন্সে সহর। এ সহর ছেলেদের কা 

থেকে কেড়ে নিতে তীর মোটেই কষ্ট করতে হয়নি । 

তিনি খুব সহজে আর খুব অল্প সময়ে এ সহর জয় 

করেন তাই তার নৃতন নীম রাখেন ম্যান । বম্মা ভাষায় 
ম্যানন্গ শবের অর্থ পদ্রুত জয়”। তারপর ডানেবু, 

হেন্জাপা এবং ইরাবৃতীর দুতীরের আর আর সব নগর 

জয় করে আলঙফয়া। ডেগন সহরে উপস্থিত হুলেন। 

তেলেডদের কাছ থেকে ডেগন কেড়ে নিয়ে আলঙফম। 

মনে করলেন যুদ্ধের শেষ হলো । তাই তিনি ডেগন 

সহরের নৃতন নাম রাখলেন রেঙ্গুন। বন্ম। ভাষায় রেঙ্গুন 

শব্দের অর্থ হ'চ্ছে “যুদ্ধের শেষ” । 

রেঙ্গুনে সোণার চুড়াওয়াল। মন্দির “সো য়েডাগন 

পেগোডা” তখন ছিল। আঁলডফয়া সেনাপতি সৈন্য 
সকলকে সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রা ধরে সে মন্দিরে 

গেলেন। হাজার পি'ড়ি বেয়ে খালি পায়ে রাজা মন্দিরে 
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গেলেন। আল হার রাজবেশ নাই। দূরে ফেলে 
রেখেছেন ভার ঢাল তলওয়ার। হারামতর ঝালর দেওয়ুঃ 

নাক্তভত্্র আজ টার মাগার উপর কক ঝক্ করছে না! 

দীনতম ভিখারীর মত রাজ মন্দিরের দ্বারে গিয়ে ধন 
দিলেন। সারাদিন উপবাস করে রাজ! গোধূলি সন্ধায় 

ভগবানের কাছে প্রার্থন। করলেন “ধন্র শ্রণং গচ্ছামি 

সঙ" শএবণং গচ্ছামি, 

বুদ্ধঃ শপণং গচ্ছ।মি 1” 

“ধন্মের শরণ নিলামত সপ্েবের শরণ তিলাম, বুদ্ধের শর, 
নিলাম) আঙ্যা অধন্মোর অন্যাচার তন আর আমরা 

সহ্থা এ করি; আমাদের মব্যে একাহ। আরও দু হোক । 

ভ্ত বিবছি, অনৈকা দুরে বাক দত পক হে বুদ্ধ, 

ওহ জানা, আংফরা বন মোহন সা হব, তুমি আমাদের 

মন টিরিনিটি, পূণ করে দাও । আসাদের দেহে নুতন 

বল সঞ্চয় কর ৮ চৈ লেনাপিতিলা রাসার সঙ্গে সমছে 

পপুন। করলো খনির প্রানে বৌঁজ ভক্ষু ভিক্ষুণী?, 

নঙ্চল করে বসে নীরবে ধানস্থ হছে ইন ॥ এদিকে, 

আলোর আলোদ সারা মন্দির সাতল এক হয়ে উদুল, 

মন্দিরে হাজার হাজর ঘণ্টা বাজি সাগিলো | ধুপ- 

গুগলের গন্ধে বাচা ভিত হন্বে পন।  উুপিপান্নাণ 

নালা পর। মরে প্1থরেক বুদ্ধ সুপ্তিগুলি ইহ নপাতায় আরও 

দল ভয়ে উল | 



ধ্যান সমাপন হ'লে ভিক্ষু ভিক্ষুণীর মন্দির প্রদক্ষিণ 

করলেন। তিখন আলঙফয়। ভিক্ষু উশ্ুণীদের বস্্ চীব্র 

দান করলেন। শভাঁরপর অন্নকু্ট উত্সব আরম্ত হলো! 

শর মিত্র ভেদ না করে, যে আদপ্ছে আঙ্গ তাকেই 

অকাতরে অন্ন বিতরণ সুরু হলো, রাঙায় রাজার 

(লধেছিন যুদ্ধ। মাসের পর মাল এই বুদ্ধ চলেছিলঃ তাহ 

দেশে ছুর্ভিক্ষ দেখ| দিয়েজিল | কে কাকে অন্ন দেয়? 

কে কাকে ভিক্ষা দেয়? অন্ধ আতুর কুচ্টরোগী তার: 
এতদিন না খেয়ে আধপেটং খেয়ে আদমরা হয়ে পড়ে- 

চিল। পেটভরে পরমার খেয়ে আজ তারা তৃপ্তির নিঃশ্বাস 
(মলে বলে উঠল, এগ বাঙ্ঞা আলউযযা। পন্য রাজ 
আলউফয়। 1৮ 

শান দমন 

বর্ষ। সরু হয়েছিল 1 আল্যা ভেবেছিলেন, কয়ুদিশ 

(সায়েডাগনে থেকে তিনি শ্শ্থিতে কটাবেন। বার 

শেষে শীত আরম্ত হলেই তিনি তেলেওদের প্রধান বন্দর 
দসিরিয়মের দিকে বাত্রা করবেন । তারপর উজান গিঠে 
তেলেডদের রাজধানী পেশু সহর দখল করবেন । বরাত 
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শেষ হয়ে আস্ছে এমন সময় তিনি খবর পেলেন * মোগগ 

শানের এসে তার রাজ্য আক্রমণ করেছে।” বশ্মারাজা। 

মহাধন্মরাজ1ধিপতির পুত্র এই মোগড শাঁনদের মোমে 
হর্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন সুযোগ বুঝে 
শে আলউফয়ার প্াজ্য আক্রমণ কর্ল। আলডফয! 

শাবলেন “শানের যদি সব একজোট হয়ে রাঁজপুত্রের 

সাহায্য করে? তা হলে হয় ত রতনশুঙ্গ জয় করে নেবে । 

নরের শত্রু ছ্ববল হ'লেও বুদ্ধিমানের তাকে বেশ ভয় 

করে।” আলঙকফযা আরও দেখলেন “পরের দেশ জয় 

করার চেয়ে নিজের ঘর রক্ষা করা বেশী দরবার ।৮ হাই 

পেন আক্রমণের সঙ্কল্প ত্যাগ করে আলওকফরা মোগনে? 

পিকে যাত্র| করলেন । মৌগঙ্গ সবোয়া (সামস্থরাজ ) 

শিজের রাজোর সীমা পার হয়ে বন্দীদের রাজো সবেমাত্র 

পা দিয়াছিল। এমন সময় আলওঙফয়া সৈশ্ঠদল নিে 
দেখানে তার সম্মুখীন হলেন, সবৌয়া ভয়ে শিগ্গের 
নাজ্যে গুবেশ করুল। আলভফয়া সবোরাকে অনুসরণ 

করে, ভার রাজধানী আক্রমণ করলেন। সবোয়। মোটে 

বাধা দিতে পার্ল না। আলঙকফয়। সবোয়ার রাজ্য 

সহজেই জয় করে নিলেন। অবোয়। আত্মসমপণ করে ; 
নিজের রাজ্য ভিক্ষা চাইল। আলঙডফয়া তাকে '্রাণে 

মারলেন ন। কিন্তু তাকে তার রাজাও আর ফিরিয়ে 

দিলেন না। মোগঙগ সবোয়া আগে একবার আলগকার 
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অনুগত থক্বে বলে প্রতিজ্ঞ! করেছিল । সে প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ 

করে বিদ্রোহী হয়েছে বলে আলডফয়া তাকে আর বিশ্বাস 

করলেন না। মোগঙ্জ নিজের রাঁজ্যের অন্তভূক্ত করে 
নিলেন। একজন সেনাপতির অধীনে কয়েক শ সৈন্য 

সেখানে রেখে দিয়ে, আলউফয়া রতনশুজ্গে ফিরে গেলেন । 
সেখান থেকে এক উচ্চ রাজ কন্মনরচারী পাঠিয়ে দেওয়। 

হ'ল, সেই বন্্া শাসনকর্ভাই মোগঞ্গ শাসন কর্তে 
লাগল । 

ইতরাজের সঙ্গে সন্ধি 
পর্ভূগীজ আর ওলন্দীজ, ইংরাজ আর ফরাসী 

ইউরোপ থেকে একই বন্মায় বাণিজা করতে আসে॥ 

সবার আগে পন্তুগীজেরা আসে। তারপর (১৬০০ 

পুষ্টাব্দে ) ইংরাজ আর ওলন্দাজেরা আসে । সবার 

শেষে (আরও ৭ বশর পরে ) ফরাসীর। বম্মীয় অ'সে। 

পর্ভুগীজেরা৷ আস্বার পর বশ্মায় কত রাষ্ট্র বিপ্লব হয়ে 
গেছে। পর্তুগীজদের যাঁরা ভাঁলবাস্ত তাদের শক্ররা 
এসে তাদের গাজ্য কেড়ে নেয়। তখন তাঁরা পর্থগীজ- 

'দেরও শক্রর মত দেখতে লাগলো । রাজার কাছে 

ও 
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পর্তগীজদের কোন প্রতাপ রইল না। ইংরাজ আর 

ওলন্দীজেরাই বন্মার রাজার।কাছে খুব অনুগ্রহ পেতে, 

লাগলে । ইংরাজদের পসিরিয়ম আর প্রোম, আভা আর 

ভামোতে বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠ। হলো । দেশের মধ্যে 
যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই ছিল। তাই সেখানে নিজেদের 
ব্যবসার স্থবিধা হলো না দেখে, ইংরাঁজের নেগ্রাইস দ্বীপে 
চলে গেল আর বেসিন সহরে গিয়ে কুচী তৈরী করলো । 

সিরিয়ম ছিল প্রধান বন্দর। সিরিয়ম থেকে ইংরেজের!' 

চলে গেল দেখে বন্মার রাজ ভারী রাগ কর্লেন। 

কারণ তার প্রজারা বিদেশীর কাছে জিনিস-পত্তর বিক্রি. 

করতে পার্ছিল নাঃ তা ছাড়া তাঁদের কাঁছ গেকে শুক্কও 

যা আদায় হ'ত, তাও কমে গেল। সিরিয়মে বর্ম! 

শাসক যিনি ছিলেন, তিনি ইংরাজ কৌোম্পানীকে ফিরে 

আস্বার জন্য বারবার চিঠি লিখলেন। কিন্তু ইংরাঁজের', 

কোন উত্তরও দিল না) ফিরেও এলে। না। 

একবার ইংরাজের একখান! জাহাজ বন্দার উপকূল 

দিয়ে বাচ্ছিল। যেতে ষেতে সেই জাহাজে খাওয়ার 

জল ফুরিয়ে গেলো । তখন বাধ্য হয়ে জল নিতে সেই 
জাঁহাজখানা সিরিয়মে গেল। বন্মার রাঁজা এই খবর 

পেয়ে, সেই জাহাজখানা৷ আটক করবার জন্য সিরিয়মের 

শাসককে লিখলেন। সিরিয়ুমের গভর্ণরের আদেশে সে 

জাহাঁজখানা আটক করা হ'ল। ইংরাজেরা সিরিয়মে, 
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আবার ব্যবসা কেন্দ্র খুল্বে বলে প্রতিজ্ঞা কর্ল। তখন 
ইংরাজের দেই জাহাঁজখান।কে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। 
ইংরাজেরা নিজেদের কথামত সিরিয়মে ব্যবসা-কেন্দ্ 
খুল্ল। (১৭০৯ খুষ্টাব্দে) সেখানে একজন বৃটিশ 
রেসিডেণ্টও পাঠিয়ে দিল। সেই রেসিডেণ্ট নব্মার 
ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে লাগলে! সেই থেকে 
বরাবরই ইংরাজের! বন্মায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে আস্ছিল। 

আলঙফয়া৷ যখন বেসিন জয় করেন তখন তিনি ইংরাঁজ 
কুগীর কোন ক্ষতিই করেননি। ইংরাজ বণিকেরাও 

তাকে কামান আর গোঁলা-বারুদ দিয়ে সাহায্য 

করেছিল । 

আলডফয়া যখন রেঙ্গুন অধিকার করলেন, তখন 

ইংরাজের বশ্মীদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলো । 

ইংরাজদের পক্ষ থেকে নান! উপচৌকন নিয়ে কাপ্তান 

বেকার সোয়োবোতে গেলো । রেঙ্গুন আর বেসিন সহরে 

ইংরাজের৷। কু্ঠী তৈরী করবার অনুমতি প্রার্থনা কর্লো। 
ইংরাজ আর বন্দীদের মধ্যে বাণিজ্য সন্ধির কথাবার্থীও 

চল্্তে লাগলো । এদিকে মোগঙ্গ শানদের বিদ্রোহের 

কথা শুনে যখন আলঙফয়। রেস্কন থেকে চলে গেলেন। 
তখন তেলের! রেশ্ুন আক্রমণ কর্বার উদ্যোগ কর্তে 

লাগলে । ইংরাজ আর ফরাসীরা মনে করলো তেলেউরাই 
জয়ী হবে, তাই তারা তেলেঙদের সাহাষ্য কর্তে 
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লাগলো । তিনখানা ইংরাজ জাহাজ থেকে বন্দ! সৈম্ত- 

দের উপর গুলি হ্রৌঁড়া হয়। এই সব খবর পেয়ে 
আলউফয়া রাজধানীতে অপেক্ষা করলেন না। তিনি 

রেঙ্গুনের দিকে যাত্রা করলেন। পথে খেয়ানঙে ইংরাঁজ 

এনসাঁইন লেষ্টার বাণিজ্য সন্ধির জন্য তার সঙ্গে দেখ! 
করলে।। আঁলওফয়া তাকে জিজ্ঞাসা! করলেন “ইংরাজের! 

কেন তেলেউদের সঙ্গে জুটে আমার সৈন্যদ্ল আক্রমণ 

করলো? ইংরাঁজেরা কি তেলেউদের সঙ্গে সন্ধি করে, 
'আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে স্থির করেছে?” এনসাইন 

লেষ্টার উত্তরে জানালে “আমাদের একখানা জাহাগ 

বন্দরে ছিল। সেখান! মেরামত হচ্ছিল। তার কাণ্তান 

অন্ুস্থ হয়ে পড়েছিল, কাপ্তান জাহাজে ছিল না। 

জাহাজে ছিল এক লক্ষর! তেলেডরা তাকে জোর করে 
যুদ্ধ কর্তে বাধ্য করেছিল! তেলেউরা মে জাহাজ 

থেকে ৫টা কামান আমাদের কেড়ে নিয়েছে। আমরা 

স্বেচ্ছায় বন্ম'দের সঙ্গে যুদ্ধ করিনি । তেলেডদের সঙ্গে 

বন্ধুত্ব করতে আমরা চাই না! তাই ইংরাজ কোম্পানীর 
তরফ থেকে আমি আপনার কাছে এসেছি 1” তেলের 

জোর করে লোকদের বাধ্য করেছিল বলে ইংরাজ জাহাজ 

থেকে বন্নাদের উপর গুলি ছোঁড়া হয়েছিল, একথ। 

আলওফয়। বিশ্বাস করলেন না। ইংরাজদের কাছে 

কামান পাওয়া যাবে, কামীনের দরকার এখন খুব বেশী 
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তাই আলউফয়। তাদের অপরাধের কথ৷ ভূলে গেলেন। 
তিনি ইংরাজদের প্রতি খুব অনুগ্রহ দেখাতে লাগলেন। 
লেফারকে €টি শশা আর ৮টি কমলানেবু উপহার 
দিলেন। ভগবানের নাম নিয়ে উভয় পক্ষ সন্ধিপত্রে 

স্বাক্ষর করলো'। সন্ধি হ'লো৷ এই - বম্মারাজ আলঙফয়! 

চিরকালের জন্য ইংরাঁজদের নেগ্রাইস দ্বীপ ছেড়ে দেবেন। 

বেসিনেও ইংরাজদের ৪০০০ বর্গ হাত জায়গা ছেড়ে 
দেবেন। আর বশ্মায় ইংরাজদের অবাধে বাণিজ্য করতে 

দেবেন। এর প্রতিদানে ইংরাজেরা বন্মা সরকারকে 

একটি ১২ পাঁউপ্ডার কামান আর ৭৩০ পাঁউও বারুদ 

দেবে। আলঙফয়ার শক্র টেভয়ের রাজাকে ইংরাজের 

সাহাঁধ্য করবে না। আর বাহির থেকে শক্র এসে যদি 

বন্মীদের আক্রমণ করে, তা হ'লে ইংরেজর! বন্ধ রাজাকে 

রক্ষা করবে! এর জন্য ইংরাঁজদের যা খরচ হবে, বর্ম 
রাঁজাই সব খরচ বহন কৃরবেন। 
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সিরিয়ম অধিকার 

সিরিয়মে ইংরাঁজদের কুষঠী ছিল, ফরাঁসীদেরও কুপঠী 

ছিল। (১৭৫৭ খুষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসে ) আঁলঙফয়া 
সিরিয়ম আক্রমণ করলেন । সিরিয়ম প্রাচীর দিয়ে ঘের! 

ছিল। এতদিন আলউফয়া যে সব সহর অধিকার করে- 

ছিলেন, সেগুলি দেওয়াল ঘেরা ছিল না। সিরিয়মই 
পড়লো প্রথম শক্রর দেওয়াল ঘেরা সহর। এ আক্রমণ 

করতে এসে আলঙফয়া৷ মহা মুক্ষিলে পড়লেন। আলভড- 

ফয়ার গোলন্দাজ সৈন্য ছিল না। তার সাধারণ সৈন্যরা 
শত্রুদের সহর কিছুতেই দখল করতে পারছিল না। বন্মা 
মৈন্যরা সাহস করে নগরে ঢুকৃতে গেলেই তেলেউরা তাদের 
গায়ে গরম ফুটন্ত গালা ঢেলে দিত। খালি গায়ে ব্ন্মা 

সৈম্যর। তা সহ্য করতে না৷ পেরে পালিয়ে আস্ত। 

তেলেউর৷ ঝড় বড় গাছ দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়ালের সঙ্গে 

ঝুলিয়ে রাখত, বশ্মারা নগরে টুকৃতে গেলেই তাঁর দড়ি- 
গুলি কেটে দিত, গাছের চাপে পড়ে বন্মারা প্রাণ 

হারাত! যে দিকে দেওয়ালে গাছ ঝুলাঁন নেই, সেদিকে 

বন্মারা মই দিয়ে উঠবাঁর চেষ্টা কর্তো।। মই বেয়ে 

উঠে যেই দেওয়ালের উপর কোন বর্্ম। হাত রেখেছে 
অমনি তেলেউরা অলক্ষিতে এসে সেই হাতখানাই কেটে 
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দিত, মইখাঁনা ঠেলে মাটাতে ঠেলে ফেলে দিত এমনই 
করে সকল রকমে চেষ্টা করেও বার বারই বিফল 

হচ্ছিল। 

আলডফয়া কিন্তু হট্বার পাত্র ছিলেন না। তিনি 

তীর সৈন্য-সাঁমন্ত নিয়ে নগর ঘেরাও করে বসেই রইলেন। 
একমাস দু'মাস করে এক বছর কেটে গেল। নগরে 

দুর্ভিক্ষ দেখা দ্িল। তেলেওদের মধ্যে অসন্তোষ আর 

আত্মকলহের স্থষি হলো। এবার আঁলউফয়া নগর 
আক্রমণ করবার উপযুক্ত স্থযোগ মনে করলেন। আঁলড- 

ফয়। কোথাও হ'তে বিফল হয়ে ফিরে আসেন নি, এবার 

তীকে ফিরে ধেতে হলে তার চাইতে লজ্জার আর কিছুই 
'মাই। বন্মীজাতির এত বড় অপমীন হবে তা তিনি 

কল্পন। করতেও পারছিলেন না । তাঁই তিনি তার সৈন্যদের 
ডেকে বল্লেন “বন্মীর মান রাখবার জন্য কে এক্ষুণি প্রাণ 

দিতে প্রস্তত আছ, আমার সঙ্গে এস।৮ একজন তক্ষুণি 

কাছে সরে এল । আলউফয়া তাঁকে আলিঙ্গন করে 

সম্মান করলেন। তার দেখাদেখি এক এক করে, 

আরও অনেক লোক আলওফয়ার কথায় সম্মত হলো । 

তারাও আলউকফয়ীর পাশে গিয়ে দাড়ালো । তাদের 

মাঝ থেকে আলডফরা ৯৩ জন লোককে বেছে নিলেন। 

সাত দিন ধরে তার! রাজার সঙ্গে রাজ খাওয়ার খেলো। 

ব্রার সঙ্গে রাজ শিবিরে ঘুমালো । রাজা তাদের 
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উপহার দিলের শিরস্ত্রাণ আর বন্ম। বর্্দ। সৈম্তদলের 

মধ্যে সব চেয়ে নির্ভীক সাহসী এই দলের নাম হলো 
“সিরিয়মের মৃত্যুজয়ী দল।” এই দলের মধ্যে কত রাঁজ- 

₹শের ছেলে ছিল, কত সম্মানী সেনাপতি ছিল, কিন্তু 
এই দলের লোৌক বলে পরিচয় দিতে পেরে সব চেয়ে 
বেশী গৌরব অনুভব কর্ত। 

এই দলের লোকেরা ফ্রিয়ম আক্রমণ করবার এক 
দিন ঠিক করলো । সেইদিন সুষ্য অস্ত গেলে বন্া শিবিরে 

উত্সবের আয়োজন করা হলো । জয়ঢাকের সঙ্গে বাঁশীর 

স্বর তেলেওদের কাছে ভেসে যেতে লাগলো প্রাচীরের 

কাছে দীড়িয়ে যে সব তেলেও নগর পাহারা দিচ্ছিল, 

বাঁশীর স্বরে তাদের মন নেচে উঠল । কেউ শিস্ দিতে 

লাগলো, কেউ অস্ফ্ট স্বরে গান ধরলে» কেউ 

সঙ্গীতের তালে তালে পা ফেল্তে লাগলে।। এমনি 

করে সব তেলেড পাহারাদার সৈন্য তন্ময় হয়ে 

গেলো । ব্রা উত্সবে মত্ত, সেদিন তার। কিছুতেই 
নগর আক্রমণ করবে না এই কথাই তেলেডর! বিশ্বাস 

করলো। তেলেউরা যেই আপনাদের কাজে একটু 

অমনোযোগী হয়েছে অমনি পিরিয়মের মৃত্যুয়ী দল মই 
বেয়ে নগরের প্রাচীরে উঠলো । সেখানে তাদের ধারাল 
তরওয়ালের মুখে তেলেও পাছার! ওয়ালার এক নিমেষে 

সকলেই প্রাণ গ্রিল। তখন তাঁরা গিয়ে নগরের সিংহদ্বার 
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খুলে দ্িল। তারপর তাঁরা বি্জয়গর্বেব হুঙ্কার দিয়ে 

উঠলো “সোয়েবোখা ! সোঁয়েবোথা 1” 

তাদের এই বিজয় হুষ্কাঁর শুন্তে পেয়ে কাতারে 
কাতারে বন্মীসৈন্য «“সোৌয়েবোথা, সোয়েবোঁথা” হুস্কার 
করুতে কর্তে নগরে ঢুকুলে।। তাঁরা ডাঁইনে বামে যাকে 
পেল তাকেই হত্যা করতে লাগলো। করেক ঘণ্টার 

মধ্যেই সমস্ত সহর বন্মাদের অধীনে এসে গেল। নগর 
লুষ্টন করে তাঁর ধন-এশর্য এক জায়গায় জড় কর! 
হলো । সিরিয়মের মৃত্যুপ্তয়ী দলের মধ্যে যারা বেঁচে 

ছিল,আলউফয়। তাদের ইচ্ছামত ধন গ্রাহণ কর্তে বল্লেন । 

তারা তাদের মনোমত ধন গ্রহণ করলো, তারপর বাকি 

যা রইল তা রাঁজসরকারে জম] দেওয়া হলো! এতদিন 

পর্যন্ত সিরিয়ম ছিল বম্মাদেশের প্রধান বন্দর। 

আলঙফয়া সিরিয়ম ধ্বংস কর্লেন। সিরিয়ম ধংস হয়ে 

যাওয়ার পর, আলঙফয়া রেঙ্গুনকে ঝড় বন্দর করে তুলবার 

ইচ্ছ। করলেন। রেন্কুন ক্রমে ক্রমে বম্মীর সব চেয়ে বড় 
বন্দর হয়ে পড়লো । আলঙফয়া ডেগনকে নূতন নাম 

দিয়ে রেন্থুন করেছিলেন, এবার তাকে বন্ধীর প্রধান বন্দর 

করে দ্িলেন। এখন ইংরাজ শাসনেও রেনুন বন্মার 
প্রধান বন্দর । 
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ফরাসীদের দণ্ড 
আলডফয়! যখন সিরিয়ম আক্রমণ করলেন, তখন 

বন্দরে ইংরাজদের কোন জাহাজ ছিলনা । শুধু 

একখানি ফরাসী জাহাজ বন্দরে ছিল। ফরাসা 

জাহাঁজে ছিল ফরাসী এজেন্ট মসিয়ে বোর্ণো। ফরাসীর! 
তেলেউদের পক্ষে ছিল। আলঙফয়া সিরিয়ম আক্রমণ 

কর্লেন দেখে ম'সিয়ে বোর্ণো গোলাবারুদ আর সব রকম 

হায্য পাঠাবার জন্য পণ্ডিচারীতে চিঠি লিখলো। 

পণ্ডিচারী হ'তে সাহাঁষ্য আসবার আগেই কিন্তু আলওফয়া 
সেই ফরাসী জাহাজ আটক কর্লেন। ফরাসী এজেণ্ট, 

সেই জাহাজের কাঁপ্তান এবং অন্য ফরাপীর। সকলেই 
'আলঙফত্জার কাছে তখন আত্মসমর্পণ করলে! । ইংরাজের' 

আলঙফয়ার সাহাষ্য করেছিল তাঁই বে কয়জন সহরের 

মধ্যে ছিল, তাদের তেলেউর। বন্দী করে রেখেছিল । 

আলঙফয়া যখন পিরিয়ম অধিকার করলেন, তখন তিনি 

বন্দী ইংরাজদের মুক্ত করে দিলেন। 

আলঙফয়া সিরিয়ুষ জয় করে, তার শাসনের ব্যবস্থা 

কর্তে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় নদীর মুখে ছুখানা ফরাসী 
জাহাজ এসে পৌছাল। জাহাঁজের লোকেরা জান্ত ন! 

যে সিরিয়মে তেলেডরা আলঙফয়ার কাছে হেরে গেছে। 

তাই তাঁরা যুদ্ধের মাল-মসলা নিয়ে হাজির হয়েছিল। 
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আলঙফয়ার আশঙ্কা হয়েছিল, ফরাসী জাহাজ বন্দরের 

সব খবর পেলেই পালিয়ে যাবে। তাই একটুও দেরী 

না করে আলশুফয়! ফরাসী কাণ্তেনকে বন্দরে আস্বাঁর 

জন্য চিগ্তি লিখতে ফরাসী এজেণ্টকে হুকুম দিলেন। 
ফরাসী এজেণ্ট ভাবলে। “এখান থেকে জাহাজ আর 
পালাতে পারবে না । জাহাজ বদি এখন পালায় তা হলে 

আলঙফয। রেগে এখানকার সব ফরাসীদের হতা! 

কর্বেন। তিনি এখন তেলেউদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী 

এখন তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারলেই ফরাসীরা এ 

দেশে থাঁকৃতে পার্বে । তীর কথা বদি শুনি হয় ত তার 

কাছ থেকে কিছু অনুগ্রহ পেতে পার্বৌ তা ছাঁড়। আমর! 

যখন বিদেশী, যুদ্ধের বন্দী, আমাদের নিশ্চয় তিনি প্রাণে 

মারবেন না» তাই ফরাসী এজেন্ট কাঁপ্ডেনকে লিখলেন 
“তোমরা সিরিয়মের বন্দরে জাহাজ ভিড়াও |” একজন 

ব্মা আড়কাঁটি (7১০৮) জাহাজ ছুটি বন্দরে নিয়ে 

এলো। আলউফয়া আড়কাঁটিকে জাহাঁজ কুলে ভিড়াতে 
বল্লেন। আঢ়কাঁটি জাহাজ কুলে ভিড়ীতে গেলে, জাহাজ 

দুখানি চরে আটকে গেল। আলঙফয়া বয়ং ক্ষাহাজ 

পরীক্ষা করতে গেলেন। জাহাজে যুদ্ধের অনেক মাল- 

মসল। দেখে তিনি সেগুলি পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে 

পড়লেন। তেলেউদের সাহায্যের জন্য ম'সিয়ে বোণে! 

এ সব পণ্ডিচারী থেকে আনিয়েছে, একথ! জান্তে পেরে 
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আলউফয়া ভারী রেগে গেলেন। তক্ষুণি তিনি ফরাসী 

এজেন্ট আর জাহাঁজের কাণ্তানের গর্দান নেবার হুকুম 

দিলেন। জল্লাদ এসে রাজার হুকুম পালন করলো । 

তাঁদের সেখানে একটা গির্ভা ছিল, সেটাও রাজার 
হুকুমে ভেজে দেওয়া হ'ল। 

জাহাজ দু'টিতে ৩৫টি কাঁমান ছিল। এর প্রত্যেকটি 
কামান ২৪ পাউণ্ডের এক একটি গোলা ছুড়তে পারতো । 
এই কাঁমানগুলি বিধাতার দানের মত অংলঙফযার কাছে 
এসে পৌছাল। আলঙফয়! আনন্দের আতিশয্যে জাহাজের 
খালাসীদের মারলেন না। ছু”টি জাহাজে ২০০ ফরাসী 
খালাঁসী ছিল, তাদের ফিরিঙ্গি গায়ে পাইয়ে দিলেন । 

পর্তগীজ দস্থসর্দার ডি, .ব্রিটো বন্মা রাজার শাসন 
উপেক্ষা করে সিরিয়মে এক স্বাধীন রাজ্য পত্তন করে। 

অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্রিটোর প্রতাঁপে বন্দীরা কোণঠেস। 

হয়ে ছিল। রাঁজ। অনুপেলন (১৬১৩ খ্ুষ্টীব্দে ) ব্রিটোকে 

যুদ্ধে হারিয়ে দেয়। তারপর বন্দী করে তাকে শুলে 
চড়ায়। তিন দিন পরে শুলের উপর ব্রিটোর প্রীণ যায়। 
তখন রাজা অনুপেলন সেখানকার পর্থগীজদের বন্দী 

করে। তারপর ছেলে বুড়োয় ৪০০ জন বন্দীকে 

সোয়েবো! জেলার কয়েকটি গ্রামে নির্বাসিত করা হয়। 

এই সবগ্রামই ফিরিঙ্গি গ। বলে লোকের কাঁছে পরিচিত 

হয়েছিল । 
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ফরাসী খাঁলাসীদের বন্দী করে রাজা আলঙউফয়। 

তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে বন্মিণী স্ত্রী দিয়ে, তাদের 

ফিরিঙ্গি গায়ে পাঠিয়ে দিলেন। এরাই পরে তার 
গোৌলন্দাজ সৈন্যের কাজ করেছিল | রাঁজ1 এই ফিরিঙি- 
দের বিশেষ অনুগ্রহ করতেন, সব সময় তাঁদের অসুবিধ! 

দুর করবার চেফ! কর্তেন। তাঁর রাঁজ্যে কেউ মদ স্পর্শ 
করলেই, তার তিনি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন । 

কিন্তু এই ফিরিঙ্গি গোঁলন্দীজদের জন্য রাজ সরকার হতে 
নিয়মিত মদ সরবরাহ করা হ'ত। রাজ! তাদের ধশ্ম 

বিশ্বাসের উপর কখনও হাত দেননি ! তার! স্বচ্ছন্দ 

নিজেদের বিশ্বাম মত খুষ্টান ধর্মেরই সেখানে নান! 
অনুষ্ঠান করত। যাঁর! বাস্তবিকই ধার্মিক তার গায়ের 
জোরে ধরন্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়ে রও মনে কষ্ট দিতে 

চায় শা। 

পেগড আধিকার 

সিরিয়ম অধিকার করে আলঙফয়া তেলেও রাঁজ- 

'ধানী পেগুর দিকে অভিযান করলেন। সিরিযম থেকে 



৪৬ বহ্ধদেশের শিবাজী 

তীর সৈন্য কতক গেল জল পথে, কতক গেল মাঠের 
উপর দিয়ে। আঁলউফয়! টাঙ্ু থেকে কতক শাঁন সৈন্য 
পাঠিয়ে দিবার আগেই ব্যবস্থা করেছিলেন। তারা এসে 

তেলেউদের সিটাঙ্গ সহর দখল করেছিল। তারপর তারা 

উত্তর দিক হ'তে এসে পেগুতে পৌঁছালি। আলঙফয়াও 
দক্ষিণ দিক থেকে যাত্র! করুলেন। সিরিয়ম থেকে পেগু 

পর্য্যন্ত পথে তেলেউদের ছোট ছোট ৪০টি ছর্গ ছিল। 
এ সব দুর্গে তাদের অনেকগুলি জিঙগল ছিল। জিঙ্গল 

হচ্ছে অনেকট। কামানের মতো! জিজগলে একটা 

লোহার নল, সেটাকে চারট। বাশের খুটির উপর রাখা 
হয়। আর তার মধ্য দিয়ে এক পাঁউণ্ডের এক একটা 

গোল। ছোৌড়। যায়। তেলেউরা প্রাণপণ করে যুদ্ধ 

কর্ছিল। জেন্যাউবিন বলে একটা জায়গা আছে 
সেখানে তেলেডরা আলঙফয়াকে হারিয়ে দিয়ে, তীর 

(জঙগল সব কেড়ে নেয়। আলঙফয়া মহা মুক্ষিলে পড়ে 

“পিরিয়মের মৃত্যুপ্তয়ী বীরের” সংখ্যা বাঁড়িয়ে দিলেন। 
আগে ছিল তার! সংখ্যাঁয় ১০০ জন, এখন তাদের সংখ্য! 

বাড়িয়ে করা হলো ৩০০শ। 

এই নির্ভীক যোদ্ধাদের সঙ্গে করে নিষে আলওফয়। 
তেলেঙদের সবজায়গায় পরাস্ত করে? শেষে পেশুতে 

গিয়ে পৌছালেন। আঁলফয়ার সৈশ্গরা উত্তর দক্ষিণ ছুই 
দিক হ'তে এনে পেগু অবরোধ করুল ! তখন পেগুর 
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সব শ্রমণের! এসে আলওফয়াকে বল্লেন, “তুমি যুদ্ধে ক্ষান্ত 
হও; বিন্যাডাঁল তোমার করদ রাঁজা হয়ে থাকবে, তুমিৎ 
হবে সার্বভৌম রাজ। ! বুদ্ধদেবের অহিংস নীতি স্মরণ 
কর। অনর্থক হাজার হাজার লেকের রক্তপাত করে 

লাভ কি?” আলঙফয়া যুদ্ধ কর্বেনকি করবেন নাঃ 

সোজানুজি তার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি ঘুগিিয়ে 

ফিরিয়ে কথার নান। প্যাচ করে বল্লেন “দেখুন, আমাকে 

তেলেউদের ভয় করবার কিছুই কারণ নেই; রাজার 

কর্তব্য আমি ভুল্ব না। তাদের সঙ্গে ব্যবহারে আমি 

যথাযোগ্য করুণার পরিচয় দেবো ৮ 

তলেঙরা৷ আলঙফয়ার এই উত্তরে সন্ত হলো না! 
তাই তারা যুদ্ধ হ'তে ক্ষান্ত হলে। না; বরং শেষ পর্য্যন্ত 

যুদ্ধ কর্বার জন্য দৃঢ় সঙ্ধল্প করুল। তেলেঙরা তাদের 

সন্কলপ বেশীদিন রাখতে পারলো না। নগরে খাবার 

জিনিস আঁসা অনেক দিন ধরেই বন্ধ হয়েছিল, তাঁই নগরে, 

দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। শত্রকে বাধা দেওয়া অসম্ভব 
(দেখে, তেলেঙ মন্ত্রীসভা মাত্সসমর্পণ করাই উচিত মনে 

করলে! । ভালাবন তাদের বল্লেন, “আত্মসমর্পণ করে 

অপমান বরণ করার চেয়ে যুদ্ধ করে মরণই অনেক 

ভাঁল ” ডালাবনের যুক্তি কেউ শুন্ল না। তাই ডালাঁবন 

এক রাত্রে শত্রদের ব্যুহ ভেদ করলে।। আর জন কয়েক 

সাহসী এবং বিশ্বাসী অনুচর নিয়ে সিটাঙগে চলে গেল ॥ 
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সমস্ত বিপদকে বরণ করে, বীর তার আত্মসম্মান অন্ষুপ্ 
রাখলো । রি 

বিন্তাডালা আপনার কন্যা মাইকুনকে আঁলঙফয়ার 
ছাঁতে সমর্পণ করবেন বলে প্রস্তাব করে পাঠালেন । 

নগরের প্রধান শ্রমণ (রাহান ) এই প্রস্তাব নিয়ে আলঙ- 

কয়ার কাছে উপস্থিত হ'লেন। তিনি যুদ্ধে নিরস্ত হবার 
জন্য আলডফয়াকে অনেক করে বুঝালেন। আলঙফর। 
খুসী হয়েছেন বলে নে হলো । তিনি প্রধান শ্রমণের 

হাতে ছুটি ফুল দ্িলেন। প্রধান শ্রমণ একটি পেগোডায় 
দেবতার চরণে অর্পণ করলেন। আর একটি মাইকুনের 
কবরীতে পরিয়ে দ্িলেন। একশত কুমারী সঙ্গে করে 

রাজকন্যা! আলঙফয়ীর কাছে গেলে।। তাদের সঙ্গে করে 
নিয়ে গেল তেলেও রাজপুত্র । তেলেঙ রাজার অনেক 

সভভাসদও তাদের সঙ্গে গেল। রাজকন্যা আলঙফয়ার 

সামনে গিয়ে হাত যোড় করে হাটু গেড়ে বস্লে!। 
আলঙফয়া! রাজকন্তাকে অন্তঃপুরে নিযে যাবার অনুমতি 

দিলেন। ছু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ স্থগিত রইল । আলঙফয়ার 
শিবিরে উত্সবের আয়োজন হু'লো।। এই সুযোগে নান৷ 

কৌশল করে আলঙফয়। তেলেঙদের কাছ থেকে বন্দিনা 
বন্ধ রাজকন্যাদের উদ্ধার কর্লেন। বন্দমা আর শানের৷ 

দলে দলে নগর থেকে বেরিয়ে এসে আলঙফয়ার কাছে 
আত্মসমর্পণ করুলে।। আলঙকয়া এই স্বজাতি বিদ্রোহীদের 
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আর ক্ষমা! করলেন না। তাঁদের প্রাণদণ্ডের আদেশ 
দিলেন। * 

তেলেঙ রাজার ভাই, তেলেঙ রাজার জামাই 
সেনাপতি হয়ে প্রোমে সৈন্য চালিয়ে গিয়েছিল । 
আলঙফয়া এখন তাদের নিজের শিবিরে ডেকে পাঠ।- 
লেন। তেলেঙর। আলঙফয়াকে বিশ্বীন করতে পার্লে। 

না। পন্ধি না হ'তে শক্রুর হাতে এমন করে সেনাপতি- 

দের সমর্পণ করতে অসম্মত হলো । আলঙফয়। এবার 

তেলেড রাজপুত্রকে নগরের একটি তোরণে পাঠিয়ে 
দিলেন) যুবরাজ গিয়ে আলওফয়ার আদেশমত নগর- 
ধাসীদের ডেকে বলো“ওগো, তোমরা নগরের বাইরে চলে 

এস । আলঙফয়া তোমাদের কোন অনিষ্ট করবেন ন1।% 
লোকের! কিন্তু আলঙফয়ার কথায় বিশ্বাস করলো! না। 

তাই কেউ নগর থেকে বেরিয়ে এল না । তখন আলঙ” 

ফয়। আবার তেলেঙদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁষণ! করলেন । 

পেগু সহরে তখন ছুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল । তেলেওর! 
আলঙফয়ার বিরুদ্ধে বেশী দিন যুদ্ধ করতে পারলো না । 
মে মাঁস, বসন্তকালের রাত্রি। সিরিয়মের সৃত্যুঞ্যয়ী দল 

“সোৌয়েবোখা। সোঁয়েবোথ।” হুঙ্কার করতে করে নগরে 

টুকলে।। তেলেডরা প্রাণপণ করেও তাদের বাধা দিতে 

পারলো না। নগরে ঢুকেই সিরিয়মের বীরদল নগরের 
সকল সিংহদ্বার খুলে দিল। অন্য বন্মা সৈম্তরা তখন 
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“সোয়েবোথাঃ সোয়েবোথা” হুঙ্কার করতে করতে নগরে 

ঢুকলো । সমস্ত নগর লুট করে তারা৷ রাজা আর মন্ত্রী, 

ভিক্ষু আর ভিক্ষুণী, পুরুষ কি নারী সকলকেই বন্দী 
করলো। পরদিন ভোরে রাজা আলউফয়া হাতির পিঠে 

চড়ে দক্ষিণ তোরণ দিয়ে নগরে ঢুকলেন। তার সঙ্গে 
গেল তীর মন্ত্রীরা, তার সিরিয়মের বীরদল আর তার 

ফরাসী গোলন্দাজ সৈন্যরা । আলঙফয়। যখন শুনলেন 

শ্রমণদের কথায় তেলেঙর! যুদ্ধ করেছে, তখন তিনি 
শ্রমণদের হত্য1। করবার আদেশ দিলেন । তারপর হাজার 

হাঁজাঁর বন্দী তেলেওকে তিনি ক্রীতদাসের মত বিক্রয়, 

করলেন। নগরের প্রাচীর মাটিতে ধুলিসাৎ করে 
দেওয়ার আদেশ দিলেন। নগরের হন্দর হ্থন্দর বাড়ী 

সব নষ্ট করে দেওয়! হলো । ছেলেওরাঁজা বিন্যাডালাকে 

বন্দী করে প্রথমে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দিলেন। পরে তাকে 
রেঙ্গুন থেকে রাজধানী রতনশুজে পাঠিয়ে দেওয়া হলো । 
পেণ্ড জয়ের ফলে সমস্ত তেলেড রাজ্য আলডফয়ার, 

আধযতাধীন হ'য়ে পড়লো । 
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দিগৃবিজয় 

পেশড অধিকার করবার পর, আলঙফয়া দেশ জয় 

করবার জন্য বের হলেন। বশ্মার দক্ষিণে টেভয় ও 

মারগুই জনপদ তখন শ্বাম রাজার অধীনে ছিল। আলঙ- 

ফয়। সেই ছু”টি জনপদ অধিকার করতে মনস্থ করলেন। 

এই ছু'টি জনপদ অবলীলায় জয় করে আলঙফয়। মার্তী- 
মানের পথে রাজধানীতে ফিরছিলেন ! তেলেঙ সেনাপতি 

ডালাবন তখন মার্ভামানে অবস্থান কর্ছিল। রাজা 

বিশ্যাডালা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ডালাবন যদি বন্মাদের 

পেগু থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, তা হ'লে রাজকম্যাকে 

ডালাবনের হাঁতে সমর্পণ করবেন । ডাঁলাবন তাই তেলেউ- 

দের শেষ পম্যন্ত যুদ্ধ করতেই অনুরোধ করেছিল । কিন্তু 
মন্ত্রীসভা আত্মসমর্পণের ইচ্ছ। প্রকাঁশ করলো, রাঁজকন্তাঁকে 

আলঙফয়ার হাতে সমর্পণ করতে রাজাকে অনুরোধ 

করতে লাগলো । ক্ষোভে রোষে ডাঁলাঁবন তাঁই স্টাজ 
থেকে মার্থীমানে এসে আপনার মান বাঁচিয়ে ছিল। 

আলঙফয়া খন সেই মার্তীমানে এসে উপস্থিত হলেন, 
তখন ডালাবনকে মকল অপমানের প্রতিশোধ নেবার 

জন্য প্রাণপণ করে যুদ্ধ করতে হলে। ৷ আলঙফয়ার বিপুল 
বিজয়ী বাহিনীর সামনে ডালাবন বেশী দিন যুদ্ধ করতে 

পারলো না॥ ডালাঁবন শেষে পালিয়ে গিয়ে বনে আশ্রয় 
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দিল। আলডফয়া ডালাবনের পরিবারের লোকদের 

বন্দী করলেন। ভালাঁবনের শকত্রতার প্রতিশোধ নেবার 

জন্য তাদের হত্যা কর্তে প্রস্তুত হলেন। এই খবর 

শুন্তে পেয়ে ডালাবন বীরের মত এসে আলঙফয়ার 

হাতে আত্মসমর্পণ করলো । ডালাবন আলউঙফয়াকে 

বল্প “অপরাধ যদি কিছু করে থাঁকি, তবে তার জন্য 

আমিই দাঁয়ী। তার জন্য শাস্তি দিতে হয়, আমাকেই 

দাও; হত্য! কর্তে হয়, আমাকেই কর। এই নির্দোষ 
হ্তভাঁগাদের বব করোন। 1৮ ডালাবনের এই মহত্বের 

পরিচয় পেয়ে আলডফয়া বিগলিত হয়ে গেলেন। ডাল" 

বনকে ভাইএর মত বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্লেন 
এডালাবন! তোমাকে আমি ক্ষমা কর্লাম। তুমি 

আমীর শত্রু নওঃ তুমি আমার ভাই ! তুমি আজ হ'তে 

আমার সৈহ্যদলে সেনাপতি হ'য়ে থাক। তুমি বাস্তবিকই 

বীর।৮» ভালাবন সজল চোখে একবার আলঙফয়ার 

মুখের দিকে তাঁকীলো; তারপর তীর পায়ের কাঁছে 

নিজের তরওয়ালখানা রেখে বল্ল “আপনি যা আদেশ 

করছেন, আমি তাঁই কর্বেব। যতদিন দেহে প্রীণ 

থাক্বে, ততর্দিন আমি আপনারই গোলাম ।” সেই থেকে 

ডালাবন আলডফয়ার সৈন্যদলে কাজ করতে লাগলো । 

ৃত্যু পর্য্যন্ত আলঙফয়ার আপন ভাইএর মত তেলেউ 
ডালাবন বন্ম।দের হয়ে যুদ্ধ করেছিলে।। 
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বন্মার উত্তর পশ্চিমে মণিপুরঃ মণিপুরে তখন খুব 
ভাল ভাল ঘোড়া পাওয়। ফেত। তাছাড়া মণিপুরীরা 

পলোখেলায় ছিল খুব ওস্তাদ । তাই মণিপুরীরা সহজেই 
ভাল ঘোড় সোয়ার সৈন্য হ'য়ে উঠেছিল। মণিপুরীরা 
তাদের রাজ। গরীব নেওয়াজের অধীনে খুব ছু্দীষ্ত হয়ে 

উঠেছিল। তার! প্রতি বছরই বন্ধা আক্রমণ করে, ধন. 
রত্র আর পোষা পশ্ড লুট করে নিযে যেত। হাজার 

হখঁজার বন্মাদের বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে ষেত। আলঙফয়া 

রাজা হবাঁর কিছু পরেই (€ ১৭৫৪ খুস্টাব্দে ) মণিপুরীর! 
আর একবার বশ্মীদের রাজ্য আক্রমণ করে। আলঙফয়। 

তখন নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মণিপুরীদের বাঁধা 

দেওয়ার তখন তার সুযোগ ঘটেনি । তেলেঙদের জয় 

করে, শীনদের বশে এনে, টেভয় মারগুই অধিকার করে, 

আলঙফয়। এবার মণ্পুরীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য সৈন্য- 
সামন্ত নিয়ে যাত্রা করুলেন। মণিপুরীরা আলঙফয়ার 

বীরত্বের কথ! আগেই শুনেছিল। আলঙফয়া আস্ছে 
শুনে তারা ভয়ে বনে পালিয়ে গেল। আলঙফয়াকে 

কেউ বাঁধা দিল না। আলডফয়া রাঁজধানীতে গিয়ে 

প্রবেশ করলেন। রাজধানীতে যে কয়টি হুর্গ ছিল, 
সব কণ্টাই ধ্বংস করে দিলেন। ছু" একজন সর্দার এ্রেক্স 

আলঙফয়ার বশ্যুত। স্বীকার করলো । সৈন্যরা ধন-রত্ু 
যালুট করেছিল, তা সঙ্গে করে আলঙফয়৷ রাজধানীতে 
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ফিরে গেল। অনেক মণিপুরীকে তিনি বন্দী করে সঙ্গে 
করে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। 

মণিপুরীরা ছিল ভাল শিল্পী, ভাল জ্যোতিষী আর 

ভাঁল অশ্বারোহী । আলঙফয়া তাঁদের রাজধানীর কাছেই 
থক্বার জায়গা করে দিলেন । তারা সোণারূপার ভাল 

কারুকাজ; রেশমী কাপড়ের নৃতন ধরণের বুনন বশ্মাদের 
শিখাঁতে লাগলো । কেমন করে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ 

করতে হয়ঃ তাঁদের কাছ থেকে বন্ধারা তাও শিখে নিতে 

লাগলো । মণিপুরীর! বন্ম1! রাজ-সভায় রাজজ্যোতিষীরও 

কাজ কর্তে লাগলো । তারা শুভদ্িন ক্ষণ গুণে ত দিতই, 
রাজসভায় বৈতালিকের কাজও করত । রাঁজা সভায় এসে 

সিংহাসনে বসলেই তারা এসে সামনে দাড়িয়ে ভগবানের 

স্ততি পাঠ কর্ত, রাজাকে আশীর্বাদ করে, রাজ্যের 
মঙ্গল কামন! কর্ত ! 

আলওফয়। ইচ্ছা করতেন যে, তার দেশ শিল্পে উন্নত 

হয়ে উঠকৃ! বণ্মাদের শিল্প শেখাবার জন্যই তাই 
তিনি মণিপুরীদের এত যত্র করে রাজধানীর কাছে স্থান 
দিয়েছিলেন । তিনি সব সময় তীর দেশবাঁশীদের শিল্পকাজে 

উৎসাহ দিতেন, তাঁরই ফলে বন্ারা আজও শ্রেষ্ঠ কারু 
শিল্পী বলে জগতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ। আলঙফয়। যে শুধু 

নিজের স্থখের জন্যই রাঁজা হয়েছিলেন তা নয়। তিনি তার 
স্বদেশবাসীদের সব রকমের উন্নতি কামনা করতেন। 



আলঙফয়া €৫ 

ইংবাজদের দণ্ড-বিধান 

আলডঙফয়া খন দিগ্বিজয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন 

হুষোগ বুঝে পেগুর তেলেউরা। বিদ্রোহী হয়ে উঠবার 
আয়োজন কর্ছিল। আলউফয়া মণিপুর জয় করে, 

রতনশুঙ্গে ফিরে আস্বাঁর পর, পেশগুর তেলের! বিদ্রোহ 

ঘোষণা করলো। আলঙফয়া বিদ্রোহের খবর পেয়েই 
পাঙ্গধানী থেকে একদল সৈন্য পেগুতে পাঠিয়ে দ্িলেন। 

আর কিছুদ্রিন পরে নিজে তাদের অনুগমন কর্লেন। 

তিনি রেছুনে গিয়ে পৌছবার আগেই পেগুতে ষে 
ব্ম। শাসনকর্তা ছিল মেই বিদ্রোহ দমন করে 

দেখ়। 

তেলেঙদের বিদ্রোহ যখন পেপ্ততে প্রবল হয়ে উঠে, 

তখন ইংরাঁজদের জাহাজ 'আরকট' রেঙগুনে গিয়ে পৌছে । 
এতে বন্মীরা সন্দেহ করে যে, ইংরীজেরা তেলেডদের 

সাহায্য করবার জন্য এই জাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছে। 

পেগুর বন্ধা শাসনকর্তা এই সন্দেহে ইংরেজ কোম্পানীর 

এজেন্ট হোয়াইট হিলকে বন্দী করে, হোয়াইট ছিল 

তখন আরকট জাহাজেই ছিল। বন্দী করে এজেন্টকে 

প্রোমে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল! কারণ আলঙফম়ার 

প্রোমের পথেই পেগু আস্বার কথা ছিল। প্রোমে 



৫৬ ব্রচ্মদেশের শিবাজী: 

যখন আলঙফয়া এসে পৌছাঁলেন, তখন তাঁর কাছে বন্দী 
এজেণ্টকে উপস্থিত করা হলো। আলওফয়া ইংরাঁজদের 
কাছ থেকে এজেন্টের জন্তা অনেক টাকা মুক্তিকর 
€ 2508017) ) আদায় করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। 

তারপর আলঙডফয়া যখন রেঙ্কুনে গেলেন, সেখানে 

শ্রিগরী বলে একজন আঁরমানী আর লেভাইন বলে এক 

ফরাসী তাকে বল্প যে, নেগ্রাইস দ্বীপের ইংরাজেরাই 
তেলেডদের কাঁছে কামান বিক্রি করেছিল । নানা প্রমাণ 

নিয়ে আলঙওফয়া দেখলেন নেগ্রাইস গেকেই তেলেউর! 

কামান আমদানী করেছিল। আর ইংরেজদের সাহাঁষ্য 

পাবে এই আশায় তেলেউরা পেগুতে বিদ্রোহী হয়েছিল । 

আলঙফয়ার সঙ্গে ইংরাঁজদের আগেই সন্ধি হয়েছিল। 
কিন্তু ইংরাজেরা গোপনে আলঙফয়ার শক্রদের সাহাম্য 

করেছিল বলে তিনি সেই সন্ধির কথ ভূলে গেলেন। 
তিনি ইংরাজদের উপর ভারি রেগে গেলেন নেগ্রাইস 

হীপে বুটিশদের যে সেটেলমেণ্ট ছিল, তক্ষুণি সেট! 
ধ্বংস করে দেওয়ার ভুকুম দিলেন। নেগ্রাইস দ্বীপে 

তখন ইংরেজদের সৈন্য-সামন্ত ছিল না। তখন ইত্রাঁজ 

কোম্পানীর সঙ্গে বাংলার নবাঁবের যুদ্ধ চল্ছিল। 

কোম্পানীর প্রায় সব সৈম্ তাই নেগ্রাইস থেকে বাংলায় 
চলে গিয়েছিল। নেগ্রাইস দ্বীপে তখন ইংরাজদের 

ভিক্টোরিয়া জাহাজখাঁনা ছিল, সেই জাহাজে চড়ে 



আলঙফয়। 
নিন 

সাউদবে বলে কোম্পানীর এক কর্মচারী তখন দ্বীপট। 

পরিদর্শন কর্তে গিয়েছিল । 

ইংরাঁজদের শাসন করবার জন্য আলওফয়া তীর 

শালাকে নেগ্রাইস দ্বীপে পাঠালেন। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে 

সে যাত্রা করল। কিন্কু নেগ্রাইস দ্বীপে গিয়ে বেড়িয়ে 

সে ফিরে এলো । সে' এসে আলঙঙয়াকে বল্লো, 

“ইংরাজেরা কিছু অন্যায় করেনি। আপনি ভুল খবর 

পেয়েছিলেন।» আলঙফয়া তাঁকে বল্লেনঃ “বিচার কর্বার 

জন্য সেখানে তোমাকে পাঠান হয়নি। কাঁজ করবার 

জন্যই পাঠান হয়েছিল। যে রাজার আদেশ অমান্য 

করে তাঁর প্রাণদণ্ড হওয়ায় উচিত।” আলঙফয়া তাঁর 

উপর রাগ করে তাকে জেলে দিলেন, প্রাণে বধ করলেন 

না। তারপর আবার ২০০০ সৈন্য নেগ্রাইস দ্বীপে 

পাঠিয়ে দিলেন। এই সৈন্যরা নেগ্রাইসে গিয়ে বনের 

মধ্যে লুকিয়ে রইল। তাদের সেনাপতি বেসিনের ব্দ্র! 

শাসনকর্তীকে সঙ্গে নিয়ে ছু্গের ভিতর গেল। সেইখানে 

গিয়ে তারা প্রহরীকে বল্প। “আমরা রাজা আলউফয়াঃ 

কাছ থেকে এক চিঠি নিয়ে এসেছি, কোম্পানীর 

. মানেজারকে ত1 দেখাতে চাই 1” প্রহরী গিদডে ম্যানে- 

জাঁরকে খবর দিল । ম্যানেজার এসে খুব সম্মান দেখিয়ে, 

তাদের গ্রহণ করলে । তাদের জঙ্য একটা ভোজেরও 

আয়োজন কর্ল। সবাই যখন ভোজে বলে খেতে ব্যস্ত, 



৫৮  ব্রহ্দেশের শিবাজী 

তখন বেসিনের শাসনকর্তা সঙ্কেত কর্ল। সঙ্কেত শুনেই 
২০০০ বম্মা সৈন্ত জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ছুর্গ আক্রম্ণ 
করুল। ছুর্গথেকে কেউ বণ্মা সৈন্যদের বাঁধা দিল না, 

তবু তার! কোম্পানীর ৮ জন ইংরেজ কর্মচারী আর 
১০০ জন ভারতীয় কন্মচারীকে সেই মুহূর্তেই হত্যা 
করূল। আগুন লাগিয়ে ছ্গ ধ্বংস করে, ইংরেজদের 

কামানগুলি তারা বাঁজেয়াপ্ত করলো । কোম্পানীর 

কম্মচারী যে কয়জন প্রাণে বেঁচেছিল, তাঁদের কয়জনকে 

বন্দী করে রেস্কুনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো আর যার 
কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালাতে পার্ল, তারা ভিক্টোরিয়। 

জাহাজে গিয়ে চড়ল। বন্মাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা 

পাওয়ার জন্য জীহাজখান! দেরী না করেই ভারতের দিকে 

রওনা হ'ল। এই জাহাজের লোকেরাই নেগ্রাইসের 

দুঃসংবাদ ভারতবর্ষে কোম্পানীর বড় কর্তার কাছে বহন 

করে নিয়ে গেল। কিন্তু সারা বাংলার কর্তা ইংরাজ 
কোম্পানী তখন আলঙডফয়ার বিরুদ্ধে কিছু করতেই সাহস 

করলো না এমনই ছিল আলউফরার প্রতাপ ! 



আলঙফয়া ৫৯ 

স্থকীত্তি 

পেগুর বিদ্রোহ দমন করবাঁর জন্য আলঙফয়া পেগুর 

দিকে যাচ্ছিলেন। রেঙ্গুনে এসে যখন শুনলেন, বিদ্রোহ 

থেমে গেছে, তখন তিনি রাজধানী রতনশৃঙ্গে ফিরে 
গেলেন। সেখানে গিয়েই তিনি জনহিতকর কাজে 
মন দিলেন। 'মুনদী সোয়েবো জেলার উপর দিযে 

এসে ইরাবতীর পঙ্জগে মিশেছিল। তিনি “মু নদীতে বাঁধ 
বাঁধতে চেষ্টা করলেন। “মু নদীর বাঁধ বেঁধে দেশে 
অনেকগুলি খাল কাটাবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছা । কিন্তু 
'মু' নদীতে বাঁধ বাঁধা সম্ভব হলো! না, তাই দেখে খাল 

কাঁটানও চির্তরে স্থগিত রহিল । 

সোৌয়েবো ছোট গ্রাম থেকে বড় সহরে পরিণত 

হয়েছিল, সেখানে লোকদের খুব জলকষ্ট হয়েছিল । 
তাই সেখানে আলঙফয়া মহানন্দ সরোবর খনন করিয়ে 

দিলেন। 

আলঙফয়া জন্মভূমিকে যেমন ভাল বাস্তেন। মাতৃ 

ভাষাকেও তেমন শ্রদ্ধা করতেন। আলডফয়ার সময় 

পর্যন্ত পালি ভীষাই বম্মা রাঁজদরবারের ভাষা ছিল। 

আইন-কানুন সব পালি ভাষায় লেখ! হ'ত! আলডফয়া 

তার লাঞ্চিত মাতৃভাষাকে সম্মানিত করলেন। তার 

আদেশে তার মন্ত্রী মহাশ্রীউত্তমজয়ু বন্মা দেশের সখ 



৬৩ ব্রহ্মদেশের শিবাজী' 

আইন-কানুন বগম! ভাষায় লিপিবদ্ধ করলেন। আলঙ- 

ফয়ার উৎসাহে আরও নান! সাহিত্যিক বন্মা ভাষার 
সেবা করতে লাগলেন । শেষ বশ্মা রাঁজার মন্ত্রীসভার 

লেখক ছিলেন “লোভে খোক্দ্রা”। আলঙফয়া তাঁকে 

নিজের সভাকবিরূপে গ্রহণ করলেন। লোভে থোক্দর! 

সেমন আলডফয়ীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে যেতেন 

তেমনই সভায় বসে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখে রাজার 

মনোরঞ্জন করতেন ! 

আলঙডফয়। যেমন দেশ জয় করেছিলেন, তেমনি দেশ 

শাসনে পটু ছিলেন। তিনি সব সময় যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন 
বটে, কিন্তু দেশে কখনও বিশৃঙ্ঘলা ঘটতে দেন নি। 
প্রজাদের সব রকম স্ত্খ-সহৃবিধার তিনি ব্যবস্থা করতেন । 

রাজ কন্মচারীরা প্রজাদের উপর যাতে অত্যাচার করতে 

না পারে, তার জন্য তিনি প্রজাদের প্রকাশ্য বিচারের 

আদেশ দেন ! দৌঁষীকে শাস্তি দেওয়ার সময় বিচারককে 

তার রায় লিখে রাখতে আজ্ঞা করেন। প্রজাদের মঙ্গলের 

জন্য তিনি দেশে সব রকম জুয়াখেল। বন্ধ করে দেন। 

তাঁর রাজ্যে কোঁন রকম মাদকদ্রব্য কেউ সেবন করলে 

তাঁকে তিনি দণ্ড দিতেন । 

আলডফয়। ভবিষ্যতের বি্ষিয় চিন্তা করেই সব কাজ 

করতেন । বর্মীদেশে রাজার মৃত্যু হ'লে, তারপর কে 
রাজা হবে তার কোন নিয়ম ছিল ন)। তাই রাজার সব 
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আত্মীয়দের মধ্যে সিংহাঁসনের জন্য ঝগড়া লেগে যেত। 

রাজ বাঁড়ীতে কত গোপন হত্যা হ'ত। কত নির্দোষ 

শিশুর রক্তে ঘাতকের তরওয়াল লাল হ'য়ে যেত! তার 

মৃত্যুর পরে, তীর ছেলেদের মধ্যে যাতে ঝগড়া ন1 হয়, 

সেই ব্যবস্থাই তিনি করে দেন, তার ব্যবস্থা হ'লো তার 

গাটরাণীর ছেলেরাই তীর মৃত্যুর পরে রাজা হ'তে পারবে । 
বড় ছেলে প্রথম রাজা হঃবে। তারপর ছোটির ছোট 

একজনের পর একজন রাজা হবে! রাজ আলউফয়। 

এমনি করে তার রাঁজ্যে সব শঙ্খলা করে গেলেন। 

শ্ঠাম অভিযান 

আলউফয়ার রাজোর পুবদিকে শ্যামদেশ। শ্যাম- 
দেশের লোকেরা ছিল তেলেউদের জাঁত-ভাই ! তাঁই 

অনেক তেলেড আলঙফয়ার রাজ্য ছেড়ে শ্বামদেশে গিয়ে 

আশ্রয় নিয়েছিল। শ্যামদেশের লোকের! বম্মা রাজার 

বিরুদ্ধে বিদ্রেহ করবার জন্য তেলেউদের উত্তেজি ত কর্তে 

লাগলো । সময় সময় তেলেডর! শ্যামদেশ থেকে এসে 

বন্মারাজ্য আক্রমণ করতে লাঁগল। আলডফয়া শ্যাম- 

দেশের রাজার কাছে এক দূত পাঠালেন । দূত গিয়ে 
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রাজাকে বল্ল, “বন্মীরাজা আপনার প্রজাদের ব্যবহারে 
বড় দুঃখিত হয়েছেন। আপনার প্রজার যাতে আর 

বন্দা রাজ্য আক্রমণ না করে আপনি তার বন্দোবস্ত 

করুন! আপনি যদি তার শক্রত। না করেন, তা হ'লে 
তিনি আপনার রাঁজ্য আক্রমণ কর্বেন না। বন্া আর 

শ্যামদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব চিরকাল স্থায়ী হবে। বন্ধা 

রাজ! আলউফয়! তাঁই চান।” শ্যামদেশের রাজা দূতকে 

বল্লেন, “দেখ, আমার দৈন্যরাও আর তেলেওদের সাহাষা 
কর্ছে না। প্রজাদের মধ্যে কেউ যদি গোপনে তেলেও. 

দের সাহাধ্য করে, আমি তা কেমন করে বন্ধ করতে 

পারি। আমার প্রজার বন্ম। রাজার দেশে গেলে, তিনি 
তাদের শাস্তি দিতে পারেন।” শামদেশের রাজা যা যা 
বলেছে, বন্। দূত শ্যামদেশ থেকে ফিরে এসে, আলঙ- 

ফয়ু।কে সব বলো । আলওফয়া তখন শ্যামদেশের 

লোকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তৈরী হঃলেন। চল্লিশ 
হাজার সৈন্য নিয়ে শ্যামদেশ আক্রমণ করবেন ঠিক 

হলো। তাঁর সৈম্য-সামন্ত, যুদ্ধের নৌকা, সব মার্কামানে 
এসে জড়' হলো । সেখান থেকে বশ্মা বাহিনী বাত্রা 

করলো। সাঁনউইন নদী পার হ'য়ে সৈন্যরা সমুদ্রের 
কুল দিয়ে টেভর গিয়ে পৌচাল। টেভয় থেকে মারগুই, 
মারগুই থেকে টেনাসেরিম গেলে! । আলঙফয়। তখন টেনা- 

সেরিম সহর জম্ম কর্লেন। টেনাঁসেরিমে এক হুর্গ তৈরী 
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করে, সেই ছে কয়েকশ" বর্মীসৈন্য রেখে দেওয়া হ'ল। 
তারপর টেনেসেরিমের পাহাড় পার হয়ে, আলঙফয়া 
শ্যামদেশে গিয়ে পৌছলেন। রাজধানীর দিকে যেতে 
যেতে মেকলও নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছল। শ্যামসৈন্যরা 
সেখানে অপেক্ষা করছিল ৷ বন্দী সৈম্যাদের সঙ্গে সেখানে 
শ্যাম সৈন্যদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অনেক শ্যামসৈন্য মার! 
যায়, শামবাসীদের অনেক হাঁতী ঘোড়া মারা পড়ে। 

এই এুষোগে বন্মীরা তাদের অনেকগুলি কাঁমান কেড়ে 
নেয়। এইখানে শ্যামবাসীদের প্রথম পরাস্ত করে 

(১৭৬০ খুষীব্দে) আলউফয়া শ্যামদেশের রাজধানী, 

অযোধ্য। আক্রমণ করেন । অধোঁধ্যার চারদিকে প্রাচীর 

দিয়ে ঘেরা! ছিল। বর্মীরা তাই নগরটা অবরোধ করল! 

বন্মারা যেখানে শিবির পেতেছিল, সেখানে বর্মাকাঁলে 
নদীর বান ডাকলে সব ভেসে যাঁবে। শ্যামরাঞ্জা একথা 

জান্তেন, তাই তিনি চুপ করে রইলেন, বন্ীদের তাড়িয়ে 
দেবার কোন চেষ্টাই করলেন ন। আলঙফয়! ভেবে, 
ছিলেন, তিনি খুব সহজেই শ্যামরাজকে হারিয়ে দেবেন। 

তেলের! শ্যামদেশে চলে যাওয়াতে তাঁর রাজোর দক্ষিণ 

দিকে লোক সংখ্য। খুব কমে গিয়েছিল। তাই শ্যামদেশ 

থেকে লোক নিয়ে তর রাজ্যে বসাবেন। তিনি কখনও 

ভাবেন নি যে তাঁকে বহুদিন ধরে নগর অবরোধ করে 
থাকতে হবে, এর জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে যাননি । 
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বর্ষাকালের বেশী দেরী ছিল না, তাই তাকে সেখানে 

বহুদিন ধরেই অপেক্ষা করতে হবে। এই দেখে তিনি 

শ্যামরাজার কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন, “আমি শ্যামদেশ 
জয় করতে আগিনি। আমি একজন বোধিসত্ব । আমি 

সত্যধন্ প্রচার করতে এসেছি । তোমরা আর নগরের 

'াঁর বন্ধ করে থেকে! না। আমাকে তোমাদের প্রভু বলে 
হ্গীকার কর। তোমাদের মুক্তির জন্য আমাকে আস্তে 

দাও।' পেপুতে তেলেউদের সঙ্গে আলঙ্ফয়৷ নিষ্ঠ'র 
ব্যবহার করেছিল, একথা শামবাসীর। জান্ত। তাই 

তারা আলওফয়ার কথ! বিশ্বাস করল না। আলঙফয়াকে 

নগরের দ্বারও খুলে দিল না । তার। আলঙফয়াকে ঠা 

করে বল্প, “ফয়াকে আমরা ছার খুলে দিতে রাজী আছি, 

'আলঙফয়াকে আমরা কেমন করে বিশ্বাস করি।” 



সাল ঙভফয়। 

মৃত্যু 

সৈন্যরা অযোধ্যা অবরোধ করে আছে এমন সমগ্ 

একদিন আলঙফয়! অস্থস্থ হ'য়ে পড়লেন। রাজবৈদ্ধা 

এলে! কিন্তু অন্থুখ কি তা ঠিক করতে পারলো না। 

আলফয়। যন্ত্রণায় ছট্ফট. কর্তে লাগ লেন। তিনি শুধু 
'বল্তে লাগ লেন, “জীবনে আমি প্রথমবার বিফল হ'লাম। 

শ্যামবাসীরা আমায় বড় লজ্জা দ্রিল। আমার আর 

(বচে থেকে লাভ কি? আমার মরণ ভাল ।৮” সেনা- 

পতিরা তাকে প্রবোধ দিতে লাগলো, আপনি সেরে 

উঠন। আমরা সবা-ই প্রাণ দিয়ে হলেও শ্যামদেশ জয় 

করে নেব। আপনার মা-বাগ আপনার নাম রেখেছিলেন, 

“অওজেয়”, আপনার কখনও পরাজয় ঘটতে পারে না 1৮ 

যতই দিন যেতে লাগলো, ততই তীর অস্খ বাড়তে 
লাগলো! নিরাশায়। লজ্জায় আর রোগ-বন্ত্রণায় তিনি 

কাতর হয়ে পড়লেন। তখন তিনি তীর ছেলে মঙ্গলো৷ 
আর তীর বন্ধু মিনখজ নারাটাকে ডেকে বল্লেন, “চল, 

চল, ফিরে চল, আমায় আমার জন্মভূমিতে নিয়ে চল! 

যে দেশে প্রথম নিশ্বীস নিয়েছিলীমঃ সেই দেশেই আমায় 

শেষ নিঃশ্বাস ফেল্তে দাও! মা,মা আমার! সার 

বিশ্বের মধ্যে রম্যভূমি বলে তীকে আমার পূর্ববপুরুষেরা 
বল্ত বন্ম। আমার সেই জন্মভূমির কোলে আমায় 

৫ 

৩৫ 
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মর্তে দাও ।” রাজার আদেশ পেয়েই বন্ধমীবাহিনী 
দেশের দিকে ফিরে চল্লো! এবার সোজ। পথ দিয়ে 

তারা যেতে লাগলো । ঘেনাম নদীর উপত্যকা দিয়ে 

প্রথম তারা এলো রেহীজ্, রেহাজগ থেকে পশ্চিম দিকে 

ফিরে গেলে মেয়াওডি। তারপর সেখান থেকে তার! 

নিজেদের রাজ্যে প্রবেশ করলো । 

শ্যামবাসীরা যখন টের পেল, বন্মারা পালিয়ে যাচ্ছে, 

তখন তা'রা বন্ীসৈন্যদের আক্রমণ কর্ল। বন্মী সৈন্যদের 
পেছনে ছিলেন, সেনাপতি মিনখঙ্গ নাঁরাটা, তিনি ৫০০ 

মণিপুরা অশ্বারোহী আর ৬০০০ বরকন্দাজ সৈন্য নিয়ে 
শ্যামবাসীদের বাধা দিতে লাগলেন। তীর সৈল্যদল 
আলউফয়ার কয়েক মাইল পেন্ুনে ছিল। শ্যামবাসীর! 

তীদের দলকে যখন প্রায় ঘিরে ফেব্রু, তখন সৈন্যরা বল্প, 
“আদেশ দিন, আমরা রাজার কাঁছে ছুটে যাই, এমনি 

করে দীড়িয়ে প্রাণ দেওয়া অনর্থক 1৮ মিনখজ নাঁরটা 

বল্লেন, “আমর ঘদি রাজার কাছে ছুটে যাই, তা হ'লে 

যুদ্ধের কোলাহলে অস্তুস্থ রাজার মনের শান্তি নহ্ট হয়ে 
যাবে। রাজার স্থখের জন্গ কে প্রাণ দিতে অনিচ্ছুক 

আছ বল ?” সবাই বলে উঠ্ল, “আমর! রাজার জন্যই 
এখানে দাড়িয়ে পলে পলে মরতে রাজি আছি |” মিনখন্গ 

নারাটার সৈম্তদল অসীম ধেধ্যের পরিচয় দিল। তারা 

নিজেরা শক্রর সমস্ত আঘাত বুক পেতে নিয়ে রাজাকে 
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নিরাপদে নিজেদের রাঁঙ্গে নিয়ে গেল। রাজ। আলঙফ়ু। 
কিন্তু তার প্রিয় রতনশ্ঙ্গে ফিরে যেতে পাঁরলেন না। 

গেটন জেলার বিলিন মহকুমার কিনউরা গ্রামে তার 

চতুর্দোলা এসে পৌছাল। তিনি বাহকদের থাঁম্তে 
বলেন । তখন উষার প্রথম আলো পুবদিকের আকাশ 
রাডিয়ে তুলেছে ।  বুম্চোখে ছু'একটা পাখী ডেকে 
উঠ্চে । রাজী চতুদ্দে।লার উপর উঠে ব্দ্তে চাঁইলেন। 
ার ছেলে মললৌ তকে ধরে বস্ল। তিনি পুবমুখী 
হয়ে বসে জড়িত কনে বল্েণ। “কি স্ন্দর আমার দেশ ! 

ক সুন্দর তাঁর আকাশ!” তারপর ধীরে ধীরে চৌখ, 
পুজলেন। গভার শান্তিতে দা নিঃশ্বাস ফেল্লেন । 

সেই শ্বাসের সঙ্গে তার গ্াণবাযু বেজিয়ে গেল ! মৃত্য 

সময় (১৭৬০ খু) তার বয়ম হয়েছিল মোটে ৪৬ 

বৃসর | 

প্রিযু রাজা, প্রধান চালকের ম্বৃত্রা হ'ল। কিছু 
লেনীপ্তিদের কারও চোখ হ'তে এক ফেটা। জল মাটিতে 

গড়ল না। কর্তবা তাদের দেহ ও মন ছুই কঠোর ক'রে 

দিয়েছিল। কি জানি যদি দেনার। রাজীর মৃত্যু নংবাদ 
পেয়ে নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ে, আঁর অগ্রসর হ'তে রাজ 
না হয়, যদি বাতা'রা বিদ্রোহী হয়ে সেনাপতিদের কণা 

গুন্তে না চায়, এই সব আশঙ্কা করে সেনাপতিরা আলও- 

ফয়ার মৃত্যু সংবাঁদ গোঁপন করে রাখলেন । তার হুকুম 
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যেমন রোজই বের হয়, তেমনই বের হ'তে লাগলো । 

সৈন্যর। ভাবলো! তাঁদের রাজা আলডফয়া! বেঁচেই আছেন। 

এদিকে বিশ্বস্ত ঘোড় সওয়ারের মারফত রাজার মৃতু? 

ংবাদ রাজধানীতে পাঠান হলো। রাজার জ্যেষ্ট পুত্র 
নন্দজী রাজধানীতে যাতে কোন বিশৃঙ্ঘল! হতে না পারে 
তার ব্যবস্থা করলেন। তারপর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে 

করে রাজার শবদ্ছে নিয়ে যাবার জন্য ইরাবতী দিয়ে 

ভাটি নেমে এলেন। নন্দজী যখন রেঙ্গুনে এসে পৌঁছল, 
তখন রাজার শবও রেঙ্ুনে গিয়ে পৌছে ছিল। রেঙ্গনেই 
গ্রাথম রাঙ্তার ঘা সংবাদ প্রচার করা হলো। 

শব-সংকার 
রাজার শন রাজধানীতে নিয়ে যাঁওয়রি আয়োজন 

চল্তে লাগলো । হাজার হ!ঞার নৌকা প্রস্তুত হযে 

গেল। নৌকাগুলি নাঁনা রডের কাপড়ে মোড়া হ'ল। 

নানা রঙের পতাকা উড়তে লাগলো! নৌকাগুলির 
মাঝখানে ছিল্ রাঙ্গার বজরা। রাজবজরায় রাজ্ছত্রের 

তলে রাজার শব! শব নিয়ে বখন যাত্রা করলো, তখন 

সংখা জয়গাক বেজে উঠলো । তার শব্দে আকাশ 
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কেঁপে উঠ্ল। হাঁজাঁর বাঁশী বেজে উঠল; করুণ বাঁশীর 
স্বরে আকাশের তারার বুকেও কাপান জাগল, সংসার 

বিরাগ ভিক্ষুণীর চোখেও অশ্রু দেখা দিল। হাজার 

হাজার নরনারী এমে পথে পথে রাজার শবে্র উপর 

পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে গেল! দিন রাঁত ভেদ নাই, বজরা 

বেয়ে চলো; শেষে রাজার শব রতনশৃঙ্গে গিযে 
পৌঁছল ! 

রতনশৃন্জে মাতদিন ধরে মহোত্সবের আঁয়ে।জন হ'ল । 
একদিকে অস্ট প্রহর অন্নকূট ! ভিখারী, নাঁরী, ছেলে- 
বুড়ো, নর-নারী ভেদ নাই, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত সকলকে 

(বলান হচ্ছিল! সকলে প্রাণভরে খেষে তৃপ্ত হচ্ছিল! 

অন্যদিকে নানা আগোদের আয়োজন হয়েছিল। কোথাও 

ছেলে-মেয়েরা, কৌগাঁও যুবক-যুবতীরা দল বেঁধে বেঁধে 

আত্রাহার! হ'য়ে নাচ্ছিল। কোথাও কথক ঠাকুর কথকথা 

কর্ছিল। কোথাও বা পোয়ে অভিনয় হচ্ছিল । হাজার 
রকমের বাজী আকাশে উঠছিল্ তার শব্দে কাঁণে তাল 

ল।গছ্িল, তাঁর আলোর ছটায় চোখ ঝল্সে যাচ্ছিল। 

দুরে হুর্গের কাছে সৈন্যদের মধো নানা কসরতের প্রতি 

যৌগিত। হ”চ্ছিল। ঘোঁড়দৌড়ঃ বর্শা ছোড়া, কুস্তি, 

অসিষুদ্ধ, এমনি হাজার রকমের খেলার প্রতিযোগিতা 

চল্ছিল, কত নাম কর্ব? নগরে কোথাও কারও মুখে 

এতটুকু বিষাঁদের ছায়! নেই! বর্দাদের আত্মীয়-স্বজন 
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ম'লে তারা শোক করেনা । তার মনে করে সংসারের 

যা ছঃখ তাঁর হাত হ'তে মুক্তি পাওয়ার পথই হ'চ্ছে মৃত্তা! 
বন্মীরা এত ঘটা করে ঢাক-ঢোলি বাজিয়ে শোভাযাতর। 
করে শব নিয়ে বায় যে, তোমরা দেখলেই মনে কর্বে 
এ বুঝি বিষের শোভাযাত্রা, কোন ব্র যাচ্ছে। বিয়ে 

কর্তে যাবার সময় বন্মারা আমরা বাঙালীদের মত 

শোভাঘাঁরা করে যায় না, একথা মনে রাখলেই ব্শ্মা- 
দেশে শোভ!ষারা দেখলে কিসের শোভানারা সে সম্বন্ধে 

তোমাদের আর ভুল হবে না। 

সাতদিন মহা উত্সবের পর আলগফঘার শবদাহু 

করার বন্দোবস্ত কর! হ'ল। আলঙয়া শিকারীর ছেলে 

হ'লেও ভিন ছিলেন রাজা। তাই তীর শব সাধারণ 

শাকের বের মত কবর দেওয়ার বাবস্থা করা হলো না । 

দাহ করার বাণস্তাই কর হ'লো। বন্মাদেশে শ্রেষ্ট ভিক্ষু 

বা রাঁজঠাজারাদের5 শবদাহ কর! হয়় আর সাধার্ণ 

লৌকের শবই কবর দে ওয়া হয় ! 

রাজার এব মধুর মধ্যে ডুবিয়ে রাশা হয়েছিল, যাতে 
পচে নষ্ট হয়ে নাবাগু। মধুর মধ্য হ'তে শব উঠান 
হলো। তারপর তাকে পবিত্র বশ্মার সাত নদীর জলে 
সান কান হ'লো। চন্দন-কুক্কুম মাখিয়ে, নুতন রাঁজ- 
পোষাক পরিয়ে শব চিতার উপর তুলে দেওয়া হলো । 
চন্দন কাঁঠের চিতা সাজান ছিল। আগুণ দেওয়! মাত্র 
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চিতা দাউ দাউ করে হ্বলে উঠল । বৌদ্ধ শ্রমণের 

পরিত্র গাথা স্থর করে গান করতে লাগলেন। মণিপুরী 
জ্যোতিবীরা বেদমন্ত্র পাঠ কর্তে লাগলো । দুরে সৈন্যর! 
দাড়িয়ে “সোয়োবোথা, সোয়োবোথা” বলে হস্কার করে 
উঠ ল। বর্ন। নরনীরী উচ্চক্ে “আলওফাঁর জয়, আলঙ- 

ফমার জয়” বলে জয়ধ্বনি কর্ল। বাঁগ্ধ্ধনি আর আনন্দ 

কৌোলাহলের মধ্যে আলঙফয়ীর দেহ ভম্মীভত হয়ে 

গেল ' দাহ শেষ হয়ে গেলে, বন্ধন নরনারী চিত প্রণাম 

করে, ঘরে ফিরে গেল ! 

সোয়োবৌর ডেপুটী কমিশন।রের নিকট আলওফম়ার 

চিতাঁর উপর একখানা স্মৃতিফলক এখনও আছে, তা'ও 

ভূল ইংরাজীতে লেখা । তা ছাড়া তার চিতার উপর 
আর কোন মঠ-মন্দির মেই। চিতার উপর মঠ তুল্বার 
প্রথা বম্মায় ছিল না, তাই বন্মারা তাদের প্রিয় গাজার 

কোন শ্মৃতিমন্দির তৈরী করেনি । কিন্তু তাদের মন হতে 

আলউফয়ার স্যৃতি এখনও মুছে ষাঁয়নি, আলওফরার নাম 

করুলেই তারা আছ্গায় মাথা নত করে! 
আল্ঙফয়ার বিস্তৃত রাজ্য এখন ইংরাজের হাতে। 

তার প্রপৌত্রের পৌত্র রাজা খিবমিনের ক।ছ থেকে 

(১৮৮৬ খুক্টাব্দে) ইংরাঁজেরা এই রাজ্য জয় করে 

নিয়েছে। 

তোমরা এখন বশ্মীয় গেলে, সেই রম্যদেশের সুন্দর 
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শোভা দেখে মুগ্ধ হবে, কিন্তু কোথাও আলউফয়ার 

কীত্তির এতটুকু চিহ্তও দেখতে পাবে না। স্বজাতিবসল। 
স্বদেশভক্ত, নির্ভীক বীর আলউফয়ার দেহ বন্মার মাটিতে 
মিশে তাঁকে পবিত্র করেছে। আলঙফয়ার মত আরও 

কত স্বদেশভক্ত বীরের দেহ ভন্ম সেই দেশের মাটিতে 

মিশে আছে। কত ভক্ত, কত কবি, কত সাধু, সাধ্বী; 
কত ভিক্ষু ভিক্ষুণীর রক্তবিন্দু তাঁর জলকণায় মিশে গেছে । 

(তোমরা শ্রদ্ধাভরে সেই রম্য দেশকে প্রণাম ক'র। সেই 

দেশের (লৌকদের আপনার ভাইএর মত ভাঁলবেসো। 

ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ কর্বেণ, তোমরাও সবাই 
দ্মাপনাদের ম্ুকীন্তি দিয়ে জন্মভূমির মুখ উদ্ভ্বল করতে 

পারবে! 



গ্রস্থকাবেন্ অন্যান্য বই 

দেশোদ্ধার 

(হ্বন্্রস্ত ) 

ছেলেদের জন্য লেখা গরেের বই। 

আমাদের দেশের পৌর।ণক অমর অবদান দেবাস্থরের 

কাহিনী অবলম্বনে স্ুকুমীরমতি বালকগণের কোমল বুকে 

ধন্ধের প্রেরণা ও দেশগ্রীতির গ্োতন! জাগাইবার 

উদ্দেশ্যেই পুন্তকখানি লিখিত। বিদ্ালয়ের অসাঁড ও 

একঘেয়ে বই পড়িয়। ছেলেদের মন যখন অসাড় ও র্ান্ত 

হুইয়! পড়ে ঠিক তখনই এইরূপ এক একখানি বই 

তাহাঁদের জীবনে আনন্দ, কল্পনায় নৃতশন্ব--টরিতে মীধুধা 

দাঁন করিবার সাহাধ্য করে। 

ছাপা ও লেখার ভঙ্গী সমস্তই ছেলেদের চি বং 

করিবে। মূল্য ॥০ আঢ আন। 



“মৃত্যুদূতি” 

(হ্বক্স্রজ্ছ ) 

কী সাহিত্যের ভিতর দিয়। বিপ্লবী জীবনের মন্ন্ুদ 

ধাস্তর ইঠিহীম। আঘাত-সংঘাঁতের ভিতর দিয়! মুক্তির 

ডাঁকে ছন্নছাড়ী জীবনকে ঘাহারা বরণ করিয়াছে দেশের 

বকছে কখনো বা আশীর্ববাদ কখনো বা অভিসম্পাঁ লাভ 

করিয়া যাহার বিপদচাঁরী জীবনকে সার্থক ও সফল 

করিয়। চলি়াছে ছোট ছোট গল্পের ভিতর দিয়া লেখক 

তাহাঁদেরই ব্যথার চিত্র স্মিপুণ ভাবে আকিয়াছেন। 
মূল্য ১২ এক টাকা । 



উীষ্মভী লগা ন্িনী চৌনল্ুক্ধী জিৎ এ, 

প্রণীত 

গৃহদীপ্তি 
“সংসার সখের হয় রমণীর গুণে” এই সত্য কথাটি 

লেখিকা তাহার স্বভাব কোমল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন। নারী-জীবনের বিভিন্নস্তরে থে বৈচিত্র ও সৌন্দর্য্য 
রহিয়াছে, তাহার যেমন নিখুত চিত্র তিনি জাকিয়াছেন, 
সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরের অনাচার অবিচারে বিষিয়ে উঠ? 
নারী জীবনের নিদারুণ ছবিও তীহা'র দৃ্ঠি এড়ায় নাই। 

একটা সুখের ও আদর্শ সংসার স্ষ্টি করতে নারীর অধিকার 
ও কর্তব্য বিচার ও গৃহধন্্নের দিকে নারীর যে অফুরন্ত 
কর্তব্য রহিয়াছে--অবগ্ুস্তিতা নববধূমীতা হইতে আদর্শ 
জননী ও পরে সংসার ও সমাজ সেবিক। হিসাবে তাহ 

কত দায়িব্রপুর্ণ ও গৌরবময় লেখিকা হজ ও সরল ভাস সব 

তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
উপহার দেওয়ার মত এমন একখানি স্থন্দর বই-_ 

মাত্র ১॥০ দেড় টাক। ! 



ভ্তুগ্পুন্বব ল্াজব্বম্পী 

শ্রীযুক্ত চারুবিকাশ দত্তের 
অস্ভল্লীপেব চিজক্র 

বন্দী জীবনের করুণ কাহিনী, কথ! সাহিত্যের ভিতর: 

দিয় কারাগার ও অন্তরীণ জীবনের হৃখ-ছুঃখের কথা । 

একবার পড়িতে আরম্ত করিলে শেষ ন। করিয়া উঠা যায় 

না। কঠোর ছঃখের ও অত্যাচারের বীভতসতার চিত্রে 
অন্তরে ব্যথার শিহরণ জাগিবে, আবার পঙ্গে সঙ্গে তরুণ 

বাংলার অন্তরের মহত্তের স্পর্শে সমস্ত প্রাণ'মণ পুলকিত 

হইয়। উঠিবে মূল্য ॥০ আট আনা। 

পণ্ডিত মতিলাল 
ঘরে ঘরে রাখিবার মত বই। এই বইতে পণ্ডিত 

মতিলালের ত্যাগময় জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলির মধ্য 

দিয়া তাহার অপুর্বৰ দেশপ্রেমের আদর্শ ভ্রলন্ত ভাষায় 
বর্ণনা করা হইয়াছে । ভোগী ও ত্যাগী মতিলালের 

জীবন্ত চিত্র শক্তিমান লেখকের মোহন তুলিক! স্পর্শে 
স্থন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুল্য 1%০ ছয় আন! । 

উ্বীজহিভুন্দণ চেসঞ্চুলী প্রনীভ 
পর্চাঙ্ক নাটক 

প্পেমাতক্ক 

(হক্ত্রন্ছ ) 
নবা বঙ্গের রঙ্গ চির । হাসির ফোয়ারা বিজ্রপের 

চাবুক | মূল্য ১২ একটাকা মীত্র । 












